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Abstract 
Environment and sustainability reporting has become an important element for 

companies to use in order to legitimize their activities. Within environmental and 

sustainability reporting is a framework established by the Global Reporting Initiative. 

This framework is today the most complete and widely used by companies that want to 

communicate their environmental and sustainability information in a serious manner. 

Today, there are no requirements in form of legislation for companies to use any 

framework for environmental and sustainability reporting. This means that companies 

can freely choose whether to follow a framework or not. Companies that do not choose to 

follow any framework can freely choose what to report on and how they want to report 

their environmental and sustainability information. 

 

In this study I have selected eight companies divided by two different industries that do 

not follow the framework from the Global Reporting Initiative. This selection has been 

made in order to see how and what companies report by freedom of choice. The issues 

raised in this study are whether it is possible to see dominance of qualitative or 

quantitative information, and if you can see if corporate environmental and sustainability 

reports can be misleading, and also what kind of differences there are to be found 

between the sectors I have selected. The purpose of this study is to gain an understanding 

of how companies choose to report their environmental and sustainability information 

and what kind of differences there are to be found. 

 

The results of this study show that companies in the oil industry were more likely to 

report environmental and sustainability information. The most likely explanation for this 

result is that their legitimacy needs are stronger compared to those companies located in 

the industrial sector. The results also show that there was a strong dominance of 

qualitative information in the reports. The perhaps most interesting result showed that 

environmental and sustainability reports can be misleading in some cases. 

 

What I personally find important is that environmental and sustainability reports always 

should be reviewed by an auditor in order for the stakeholders to be sure that the 

information is useful in decision-making situations. I also think it is important that 

researchers continue to examine how and in what way companies report their 

environmental and sustainability information. 
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III 

Sammanfattning 
 

Miljö- och hållbarhetsredovisning har blivit en viktig del för företag att använda i syfte 

att legitimera sin verksamhet. Inom miljö- och hållbarhetsredovisning finns ett ramverk 

som är upprättat av Global Reporting Initiative. Detta ramverk är idag det mest 

fullständiga och används av företag som vill förmedla sin miljö- och 

hållbarhetsinformation på ett seriöst sätt. Idag finns inga krav i form av lagstiftning för 

företag att använda något ramverk för miljö- och hållbarhetsrapportering. Detta medför 

att företag fritt kan välja om de vill följa något ramverk eller inte. De företag som inte 

väljer att följa något ramverk kan alltså fritt välja på vilket sätt och hur de ska rapportera 

sin miljö- och hållbarhetsinformation. 

 

I denna undersökning har jag valt ut åtta företag fördelat på två olika branscher som inte 

följer ramverket från Global Reporting Initiative. Detta urval har gjorts för att kunna se 

hur och vad företag rapporterar när det själva kan välja fritt. De frågeställningar som tas 

upp i uppsatsen är om det går att se dominans av kvalitativ eller kvantitativ information, 

om det går att se om företagens miljö- och hållbarhetsredovisningar kan vara missvisande 

och vilka skillnader som finns mellan branscherna jag valt. Syftet med uppsatsen är att få 

en förståelse för hur företag väljer att redovisa sin miljö- och hållbarhetsinformation och 

vilka skillnader som går att hitta. 

 

Resultatet av undersökningen visar att företagen inom oljeindustrin var mer benägna att 

rapportera miljö- och hållbarhetsinformation. Den mest sannolika förklaringen till detta 

resultat är att deras legitimitetsbehov kan anses tyngre än för företagen inom 

industribranschen. Resultatet visar också att det var stark dominans av kvalitativ 

information i rapporterna. Det framgick även att miljö- och hållbarhetsredovisningarna i 

vissa fall kan vara missvisande. 

 

Det som är viktigt är att miljö- och hållbarhetsredovisningar alltid granskas av en revisor 

för att intressenter ska kunna vara säkra på att informationen är användbar i 

beslutssituationer. Jag anser att det är viktigt att forskare fortsätter att granska hur och på 

vilket sätt företag redovisar sin miljö- och hållbarhetsinformation. 

 

Nyckelord: Legitimitetsteorin, Miljöredovisning, Hållbarhetsredovisning 

 

 



 

IV 

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

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... - 1 - 
1.2 Ämnets relevans ......................................................................................................... - 2 - 
1.3 Tidigare forskning ...................................................................................................... - 2 - 
1.4 Problemdiskussion och problemformulering ............................................................. - 2 - 
1.5 Syfte ........................................................................................................................... - 3 - 
1.6 Avgränsning ............................................................................................................... - 3 - 
1.7 Relevanta begrepp ...................................................................................................... - 3 - 
1.8 Disposition ................................................................................................................. - 4 - 

2 Metod .................................................................................................................................. - 6 - 
2.1 Angreppssätt .............................................................................................................. - 6 - 
2.2 Vetenskapligt synsätt ................................................................................................. - 6 - 
2.3 Tillvägagångssätt ....................................................................................................... - 6 - 
2.4 Analysmetod .............................................................................................................. - 7 - 
2.5 Datainsamling ............................................................................................................ - 7 - 
2.6 Urval .......................................................................................................................... - 8 - 
2.7 Studiens begränsningar .............................................................................................. - 8 - 
2.8 Källdiskussion – validitet och reliabilitet ................................................................... - 8 - 

3 Teoretisk referensram ......................................................................................................... - 9 - 
3.1 Legitimitetsteorin ....................................................................................................... - 9 - 
3.2 Årsredovisning ......................................................................................................... - 12 - 
3.3 Förvaltningsberättelsen ............................................................................................ - 12 - 
3.4 Tillstånds- och anmälningspliktiga företag .............................................................. - 12 - 
3.5 Bokföringsnämndens uttalanden .............................................................................. - 13 - 
3.6 Revisorn och granskning av miljöredovisning ......................................................... - 15 - 
3.7 Global Reporting Initiative ...................................................................................... - 15 - 
3.8 Eco-Management and Audit Scheme ....................................................................... - 18 - 
3.9 United Nations Global Compact .............................................................................. - 19 - 
3.10 Användning av hållbarhetsredovisning i Sverige .................................................... - 19 - 
3.11 Framtiden för hållbarhetsredovisning ...................................................................... - 20 - 

4 Empiri ............................................................................................................................... - 21 - 
4.1 Alliance Oil .............................................................................................................. - 21 - 

4.1.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 .......................................................... - 21 - 
4.2 Lundin Petroleum ..................................................................................................... - 22 - 

4.2.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 .......................................................... - 23 - 
4.3 EnQuest .................................................................................................................... - 24 - 

4.3.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 .......................................................... - 24 - 
4.4 PA Resources ........................................................................................................... - 25 - 

4.4.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 .......................................................... - 26 - 
4.5 Hexagon ................................................................................................................... - 27 - 

4.5.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 .......................................................... - 27 - 
4.6 Peab .......................................................................................................................... - 28 - 

4.6.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 .......................................................... - 29 - 
4.7 Beijer Alma .............................................................................................................. - 30 - 

4.7.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 .......................................................... - 30 - 
4.8 Haldex ...................................................................................................................... - 31 - 

4.8.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 .......................................................... - 31 - 
4.9 Intervjusvar .............................................................................................................. - 31 - 



 

V 

4.9.1 Fråga 1 ................................................................................................................. - 31 - 
4.9.2 Fråga 2 ................................................................................................................. - 32 - 
4.9.3 Fråga 3 ................................................................................................................. - 32 - 
4.9.4 Fråga 4 ................................................................................................................. - 32 - 
4.9.5 Fråga 5 ................................................................................................................. - 32 - 
4.9.6 Fråga 6 ................................................................................................................. - 33 - 
4.9.7 Fråga 7 ................................................................................................................. - 33 - 
4.9.8 Fråga 8 ................................................................................................................. - 33 - 
4.9.9 Fråga 9 ................................................................................................................. - 33 - 
4.9.10 Fråga 10 ........................................................................................................... - 34 - 
4.9.11 Fråga 11 ........................................................................................................... - 34 - 
4.9.12 Fråga 12 ........................................................................................................... - 34 - 

5 Analys ............................................................................................................................... - 35 - 
5.1 Skillnader mellan branscherna ................................................................................. - 35 - 
5.2 Kvalitativ och kvantitativ information ..................................................................... - 36 - 
5.3 GRI perspektiv ......................................................................................................... - 37 - 
5.4 Avsaknad av CSR-redovisning ................................................................................ - 40 - 

6 Resultat och slutsatser ....................................................................................................... - 41 - 
7 Diskussion och förslag till vidare forskning ..................................................................... - 42 - 

7.1 Diskussion ................................................................................................................ - 42 - 
7.2 Förslag till vidare forskning ..................................................................................... - 42 - 

8 Källförteckning ................................................................................................................. - 43 - 
9 Bilaga 1: Intervjufrågor .................................................................................................... - 45 - 
 

Figurförteckning 
 
Figur 1. Innehållsfördelning i CSR-rapporten för Alliance Oil 2010. ....................................... - 22 - 
Figur 2. Innehållsfördelning i CSR-delen för Lundin Petroleum 2010 ..................................... - 24 - 
Figur 3. Innehållsfördelning i CSR-delen för EnQuest 2010 .................................................... - 25 - 
Figur 4. Innehållsfördelning i CSR-delen för PA Resources 2010 ........................................... - 27 - 
Figur 5. Innehållsfördelning i CSR-delen för Hexagon 2010.................................................... - 28 - 
Figur 6. Innehållsfördelning i CSR-delen för Peab 2010 .......................................................... - 30 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

Förkortningslista 
 
BFN Bokförningsnämnden 

BFN U Bokförningsnämndens Uttalanden 

CSR Corporate Social Responsibility 

EG Europeiska gemenskaperna 

EMAS Eco Management and Audit Scheme 

EU Europeiska Unionen 

FAR Före detta Föreningen för Auktoriserade Revisorer 
GRI Global Reporting Initiative 

HSE Health, Security and Environment 

RevR FAR SRS Rekommendationer 

RevU FAR SRS Uttalanden 

RS Revisionsstandard i Sverige 

SRS Svenska Revisorsamfundet 

UNGC United Nations Global Compact 

ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554) 

 



 

- 1 - 

1 Inledning 
 

I denna del tas bakgrunden upp till det problem jag valt att studera. Därefter kommer 

ämnets relevans att tas upp. Vidare följer en beskrivning om den forskning som gjorts 

inom området. Därefter kommer problemformulering, syfte, avgränsning, relevanta 

begrepp och en disposition över uppsatsens framställning.   

 

1.1 Bakgrund 

 

Miljöredovisning är, förutom för de företag vars verksamhet kräver tillstånds- eller 

anmälningsplikt enligt miljöbalken, i stor utsträckning frivillig och en viktig del i 

årsredovisningarna. Men omfattningen och detaljer i redovisningen varierar mycket 

mellan olika företags redovisningar. Vissa företag har en tendens att ägna större delen av 

sin miljöredovisning åt positiv information och endast en mindre del åt negativ 

information (Deegan 2006, s. 260). Det finns också skillnader i vilken typ av data som 

redovisas, om den mestadels är kvalitativ eller kvantitativ. Detta skapar stora variationer 

mellan olika företags miljöredovisningar. Företag kan dra nytta av miljöredovisningen för 

att förbättra sitt rykte och därför är det intressant att se om de använder miljöredovisning 

i detta syfte. Enligt 6 kap. 1 § ÅRL skall information lämnas om miljöpåverkan i 

förvaltningsberättelsen för att intressenter ska få en tydlig inblick i företagets utveckling 

och framtida strategiska möjligheter. Det har dock riktats stark kritik mot informationen 

som redovisas. I en artikel skriven av Fredrik Ljungdahl (2005) gjordes en undersökning 

av informationen som redovisades i förvaltningsberättelserna hos de företag som kräver 

tillstånd eller anmälningsplikt för sin verksamhet. I denna undersökning framkom att 

informationen till största del var bristfällig. Flera företag avstod helt från att rapportera 

miljöinformation trots att de enligt ÅRL skulle göra det. De som valde att rapportera 

information tog enbart upp den minsta möjliga del som krävs enligt ÅRL. Vilken 

information som ska redovisas förtydligas i BFN U 98:2. Kravet är där att beskriva på 

vilket sätt verksamheten påverkar miljön. I de exempel som tas upp i BFN U 98:2 är 

endast en kort och koncis beskrivning av hur verksamheten påverkar miljön tillräcklig. 

Detta togs upp i undersökningen av Fredrik Ljungdahl och han riktade stark kritik mot att 

det inte var tillräckligt för en meningsfull bedömning av företag ur miljö- och 

hållbarhetssynpunkt.  

 

Det normgivande organ som idag ligger i framkant inom miljö- och 

hållbarhetsredovisning är Global Reporting Initiative (GRI). Detta organ har tagit fram ett 

ramverk med principer och riktlinjer för hur miljö- och hållbarhetsinformation ska 

redovisas. I november 2008 beslöt regeringen att alla statliga bolag skall upprätta sin 

miljö- och hållbarhetsredovisning enligt GRI (Utrikesdepartementet 2010). Det är dock 

fortfarande frivilligt för andra företag att följa GRI då miljö- och hållbarhetsredovisning 

fortfarande är oreglerad (Larsson 2010, s. 2). 
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1.2 Ämnets relevans 

 

Uppsatsämnet har främst praktisk relevans eftersom det berör hur företag väljer att 

redovisa sin verksamhets miljö- och samhällspåverkan. Förhoppningsvis kommer denna 

uppsats belysa problem som kan hjälpa till att framställa en miljö- och 

hållbarhetsredovisning som ger en mer rättvisande bild. Det är inte meningen att företag 

skall kunna dra nytta av frivillig redovisning på ett sätt som vilseleder intressenter eller är 

ofullständig på andra sätt. 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

De frågeställningar som har diskuterats om miljö- och hållbarhetsredovisning är om 

företagen väljer att mestadels redovisa positiv information och så lite negativ information 

som möjligt för att verksamheten skall uppfattas som legitim ur allmänhetens ögon 

(Deegan 2006, s. 254). De frågeställningar som finns har pekat på en rad olika teorier 

som kan förklara varför man väljer att utnyttja just miljö- och hållbarhetsredovisning. En 

annan viktig anledning som har diskuterats till varför man använder denna typ av 

redovisning är att företagen inte vill att staten skall blanda sig in och lagstifta emot 

verksamheten. Man försöker alltså inom professionen att hålla staten borta från att 

ytterligare styra över verksamheten (Deegan 2006, s. 256).   

 

Det jag behöver veta mer om är vilken forskning och vilka teorier det finns inom miljö- 

och hållbarhetsredovisning. Det är ett relativt nytt område som inte tar speciellt stor plats 

i dagens läroböcker och därför behöver jag söka information på andra håll. Jag behöver 

också veta mer om vilka olika regelverk och ramverk som finns inom miljö- och 

hållbarhetsredovisning för att få grep om vilka alternativ som finns för företag att välja 

på. 

 

1.4 Problemdiskussion och problemformulering 

  

Med utgångspunkt i bakgrunden fortsätter jag min problemdiskussion. Företag som följer 

GRI har krav på sig att redovisa enligt bestämda regler. De företag som däremot inte 

redovisar enligt GRI eller något frivilligt ramverk kan presentera sin information som de 

själva önskar. Därför är det viktigt att få ett grepp om hur denna information presenteras 

och om den kan vara användbar och vilken omfattning innehållet har. För att kunna 

jämföra olika företag och företag inom olika branscher måste innehållet ha en viss 

konsistens, vilket sannolikt inte existerar eftersom de själva väljer hur informationen ska 

presenteras. Därför vill jag ha svar på följande frågor som berör miljö- och 

hållbarhetsredovisning.  

  

 Vilka skillnader finns mellan företag inom olika branscher?  

 Finns det väsentliga skillnader branscherna emellan?  

 Går det att se om företagen utnyttjar CSR-redovisningen på ett vilseledande sätt? 
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 Hur väl stämmer miljö- och hållbarhetsredovisningen i företagen överens med 

kraven från GRI? 

 

 

Frågorna har anpassats efter min avgränsning. 

   

1.5 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur miljö- och hållbarhetsinformation 

redovisas i olika företag inom olika branscher. Jag vill försöka hitta skillnader i hur och 

vilken typ av information dessa företag redovisar samt om detta kan knytas an till de 

teorier som finns inom området. Givetvis är syftet också till stor del att se hur och vad 

företag redovisar om de inte följer GRI. 

 

1.6 Avgränsning 

 

Jag har valt att avgränsa studien till fyra företag på Large-Cap listan och fyra företag på 

Mid-Cap listan under indelningarna energi och industri. För att få balans har jag tagit två 

företag inom varje industri på respektive listor. Indelningen har alltså blivit två företag 

inom energiindustrin och två industriföretag från Large-Cap listan och två företag inom 

energiindustrin och två industriföretag från Mid-Cap listan. De fyra företagen jag valt 

inom energiindustrin är alla oljebolag. Anledningen att jag avgränsat till dessa två 

branscher är att de har relativt stor inverkan på miljön jämfört med företag i andra 

branscher, som exempelvis IT eller finans, och bör ha större benägenhet att rapportera 

miljö- och hålbarhetsinformation. Avgränsningen för miljö- och hållbarhetsinformationen 

kommer att vara för år 2010, eftersom det är mest aktuellt att undersöka den senast 

tillgängliga CSR-redovisningen. Inom denna årsavgränsning har jag valt att avgränsa till 

information i form av fristående CSR-rapporter utgivna för år 2010 och CSR-information 

i årsredovisningarna för år 2010. Andra fristående dokument som inte ges ut på årsbasis 

kommer alltså inte att undersökas. De åtta företagen jag valt redovisar inte sin miljö- och 

hållbarhetsinformation enligt GRI. Anledningen till att jag avgränsat till företag som inte 

redovisar enligt GRI är att dessa företag väljer själva hur de vill redovisa sin miljö- och 

hållbarhetsinformation vilket medför att det blir mer intressant att studera. 

 

1.7 Relevanta begrepp 

 

Miljöpolicy 

 

Miljöpolicyn är av mycket generell karaktär och bestäms internt hos företaget för att 

förmedla till anställda och intressenter att verksamheten inte skall inverka alltför negativt 

på miljön. Det är viktigt att få ta del av miljöpolicyn för att kunna avgöra hur 

företagsledningen förhåller sig till sin verksamhets miljöpåverkan och det är dessutom en 
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viktig del i kontexten för att förstå fortsättningen av miljöinformationen som redovisas i 

CSR-rapporterna. 

 

Miljöredovisning 

 

Miljöredovisning är enligt min uppfattning redovisningen av ett företags miljöpåverkan 

som är tillgänglig för allmänheten att ta del av. 

 

Hållbarhetsredovisning 

 

En hållbarhetsredovisning innehåller information om socialt ansvarstagande kopplat till 

personalfrågor, miljöpåverkan, ekonomi, mänskliga rättigheter, samhället och 

produktansvar.  

 

1.8 Disposition 

 

Den fortsatta framställningen disponeras på följande sätt. 

 

Kapitel 2 – Metod 

 

I denna del tar jag upp de metodologiska ställningstaganden jag gjort. Inledningsvis 

motiveras val av angreppsätt, vetenskapligt synsätt, tillvägagångssätt och analysmetod. 

Därefter avslutas kapitlet med beskrivning av datainsamling, urval, studiens 

begränsningar och källdiskussion.  

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

 

I denna del ingår, förutom legitimitetsteorin, de regler och regelverk som gäller för 

rapportering av miljö- och hållbarhetsinformation. Det viktigaste regelverket, förutom det 

som finns lagstadgat, är GRI och dess riktlinjer eftersom det idag anses vara det ledande 

ramverket för rapportering av hållbarhetsinformation. Tillsammans skapar dessa delar en 

bild av varför företag rapporterar hållbarhetsinformation och på vilket sätt miljö- och 

hållbarhetsinformation bör rapporteras. Detta avsnitt tar också upp tidigare studier som 

gjorts om redovisning av miljöinformation och avslutas med en del om vad som förväntas 

ske i framtiden gällande miljö- och hållbarhetsredovisning. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

 

I empiriavsnittet kommer jag att presentera CSR-delarna för de företag jag valt att 

studera. Jag kommer också att inkludera intervjun med en insatt person inom miljö- och 

hållbarhetsredovisning.  

 

Kapitel 5 – Analys 
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I analysen kommer jag att med hjälp av teorin försöka förstå och förklara de företeelser 

som i empirin är utmärkande för det jag valt att studera. 

 

Kapitel 6 – Resultat och slutsatser 

 

I denna del tar jag upp de resultat och slutsatser som analysen givit upphov till. 

 

Kapitel 7 – Diskussion och förslag till vidare forskning 

 

I detta avsnitt kommer jag föra en diskussion om de resultat som presenteras i kapitel 6. 

Slutligen tar jag upp förslag som jag anser kan vara av vikt att bedriva fortsatt forskning 

om. 
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2 Metod 
 

I denna del tar jag upp de metodologiska ställningstaganden jag gjort. Inledningsvis 

motiveras val av angreppsätt, vetenskapligt synsätt, tillvägagångssätt och analysmetod. 

Därefter avslutas kapitlet med beskrivning av datainsamling, urval, studiens 

begränsningar och källdiskussion. 

  

2.1 Angreppssätt 

 

I syfte att bidra med en djupare kunskap om miljö- och hållbarhetsredovisningen i dessa 

företag har jag valt att i första hand använda mig av ett kvalitativt angreppssätt. Eftersom 

mitt forskningsproblem till stor de handlar om att upptäcka förhållanden och förstå hur 

företag väljer att redovisa mot bakgrund av varje företags speciella kontext finns en del 

fördelar med en kvalitativ metod. Med hjälp av kvalitativ metod får man en helhetsbild 

av undersökningsenheten (Holme & Solvang 1997, s. 79). Jag kommer även att upprätta 

figurer med åtskilda variabler för att lättare påvisa skillnader vilket därmed innebär att 

även kvantitativ metod kommer att användas till viss del (Holme & Solvang 1997, s. 78). 

Även när kvantitativa uppgifter framställs kommer jag att tolka och förklara dem genom 

av den helhetsförståelsen som karaktäriseras av den kvalitativa ansatsen. Enligt Andersen 

(1998, s. 31) används endast statistik, matematik och aritmetiska formler i liten 

utsträckning i den kvalitativa metoden och det primära syftet är att förstå och inte att 

förklara.  

  

2.2 Vetenskapligt synsätt 

 

I uppsatsen kommer ett hermeneutiskt synsätt att tillämpas. Det hermeneutiska synsättet 

bygger på att man utgår från sin förförståelse och pendlar mellan del och helhet för att i 

slutändan uppnå bättre förståelse (Holme & Solvang 1997, ss. 95-98). En viktig del i min 

förförståelse är legitimitetsteorin.  Min förförståelse har jag fått från kurser jag studerat 

på Högskolan i Borås och även från kurser jag studerat på Central Queensland University 

i Australien. Genom att pendla mellan teori och empiri avser jag att uppnå större 

förståelse för hur företag redovisar miljö- och hållbarhetsinformation. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Kunskapsproducering kan ske med hjälp av deduktivt tillvägagångssätt som innebär att 

utgå från teorier eller generella principer för att kunna dra en slutsats om en viss 

företeelse (Andersen 1998, ss. 29-30). Företagskonsulter och vissa forskare arbetar i stor 

utsträckning på det här sättet för att kunna säga något om företeelserna ett företag 

uppvisar (Andersen 1998, s. 30). Induktivt tillvägagångssätt innebär att man utgår från 

empirin för att kunna dra slutsatser om teorin (ibid). Induktiv metod används främst i 
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fallstudier med få undersökningsobjekt där man försöker gå på djupet (ibid). Dessa 

undersökningar, om de upprepas på flera undersökningsobjekt, kan bidra till att utforma 

ny teori (ibid). Abduktivt tillvägagångssätt innebär växelverkan mellan induktion och 

deduktion där forskaren rör sig mellan teori och empiri för att i slutändan kunna få 

förståelse om problemet (ibid). Teoriutveckling uppnås på bästa sätt i min studie genom 

abduktivt tillvägagångssätt, eftersom i denna uppsats sker en växelverkan mellan 

induktion och deduktion på grund av att det är svårt att bortse från någon av dem i 

samhällsvetenskapliga studier (Andersen 1998, s. 30). De kan dessutom berika varandra 

på ett fruktbart sätt, speciellt med tanke på den typ av forskningsfrågor som ställts i denna 

uppsats. 

  

2.4 Analysmetod 

 

Det empiriska materialet i miljö- och hållbarhetsredovisningarna kommer först att 

analyseras genom att avgöra i vilken grad funnen data är kvalitativ eller kvantitativ och 

sedan kommer dessa data att analyseras ur ett teoriperspektiv. Jag blir alltså tvungen att 

dela in informationen i olika delar för att kunna göra jämförelser. Det jag kommer att titta 

på gällande CSR-informationen är bland annat 

 

 Dominans av kvalitativ/kvantitativ information. 

 Balans mellan positiv/negativ information. 

 Förekomst av negativ information. 

 

Med hjälp av teorin kommer jag också att försöka förklara vissa företeelser som jag 

finner i årsredovisningarna för att försöka förstå varför företag väljer att redovisa på ett 

visst sätt. Eftersom informationen i CSR-redovisningarna ska utgöra underlag för 

beslutsfattande måste jag också värdera och se hur användbar informationen är för 

intressenter. Hur användbar informationen är eller vilken kvalité den har kommer jag att 

dela in i olika grader i analysdelen. 

 

2.5 Datainsamling 

 

Enligt Andersen (1998, ss. 150-151) är primärdata något som forskaren själv har samlat 

in genom exempelvis ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Sekundärdata är 

data som samlats in av andra personer i form av exempelvis dokument eller offentliga 

och privata statistiska data och register (ibid). Min insamlade data kommer att bestå av 

både primär- och sekundärdata. Empiriskt material, sekundärdata, i form av 

årsredovisningar och CSR-rapporter har inhämtats från hemsidorna från de åtta företagen 

jag valt att studera. Teoretiskt material kommer att i första hand insamlas från 

vetenskapliga artiklar och tryckta källor inom området. Primärdata kommer att insamlas 

genom mejlintervju med en insatt person som granskar CSR-redovisningar. Personen jag 

ställer mina frågor till måste ha mycket erfarenhet av miljö- och hållbarhetsredovisning 

och gärna själv forskat inom området för att kunna ge ett korrekt svar på mina frågor. 

Detta medför att antalet respondenter blir mycket begränsat. 
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2.6 Urval 

 

Urvalen av företagen inom branscherna har skett med hänsyn till deras storlek och 

inverkan på miljön. I energiindustrin finns det ett flertal bolag som inte bedriver någon 

verksamhet som inverkar på miljön. De är i stället enbart distributörer och detta innebär 

att det endast finns ett fåtal bolag att välja på i denna sektor, vilket medfört att jag valt 

oljebolag. 

    

2.7 Studiens begränsningar 

 

De nackdelar som jag finner med min metod är att undersökningen kommer att i högsta 

grad vara subjektiv, eftersom jag själv är tvungen att tolka informationen för att kunna 

analysera den. Det kvalitativa tolkade synsättet lämpar sig dock bäst för denna studie 

eftersom det oftast krävs djupare förståelse för att kunna svara på forskningsfrågor i 

samhällsvetenskapliga studier (Holme & Solvang 1997, s.79). En annan nackdel är att jag 

inte har tid att studera alla börsnoterade företags miljö- och hållbarhetsredovisningar för 

att kunna få ett tillräckligt bra underlag för att se alla olika sätt företag väljer att redovisa 

miljö- och hållbarhetsinformation. Därför kan jag endast få förståelse för de företeelser 

som jag upptäcker i miljö- och hållbarhetsredovisningarna i företagen jag valt att studera. 

 

2.8 Källdiskussion – validitet och reliabilitet 

 

Validitet innebär att teorin och empirin har kopplingar till varandra och hur relevant 

denna koppling är (Andersen 1998, s. 30). Reliabilitet innebär hur säkert vi kan mäta det 

vi avser att mäta (ibid). För att få hög validitet och reliabilitet måste jag vara väl insatt i 

teorin och liknande forskning på området för att veta vad jag letar efter och kunna göra 

bedömningar om vad som är relevant att fokusera på. Det är därför viktigt att i förhand 

exempelvis ha en lista där dessa delar urskiljs. Denna lista fungerar som en modell som 

hjälper mig att analysera den data jag samlat in i årsredovisningarna. Fördelen med detta 

tillvägagångssätt är att den går på djupet i de specifika fall som jag valt. Det krävs även 

att teorin är aktuell och relevant för uppsatsen. För att få så tillförlitligt svar som möjligt 

från intervjun kommer denna att ske via email. Detta ger respondenten längre tid att 

noggrant fundera på frågorna jämfört med om de hade ställts direkt via telefon. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Legitimitetsteorin är möjligtvis den teori som bäst förklarar varför företag väljer att 

redovisa hållbarhetsinformation. Det är också denna teori som jag tillskriver störst vikt i 

detta avsnitt. Mycket av forskningen om hållbarhetsredovisning och CSR har haft 

legitimitetsteorin som utgångspunkt i de fall forskare sökt förklaringar till varför företag 

väljer att rapportera miljö- och hållbarhetsinformation. Förutom legitimitetsteorin har 

jag valt att ta med de regler och regelverk som gäller för rapportering av miljö- och 

hållbarhetsinformation. Det viktigaste regelverket, förutom det som finns lagstadgat, är 

GRI och dess riktlinjer eftersom det idag anses vara det ledande ramverket för 

rapportering av hållbarhetsinformation. Tillsammans skapar dessa delar en bild av 

varför företag rapporterar hållbarhetsinformation och på vilket sätt miljö- och 

hållbarhetsinformation bör rapporteras. Detta avsnitt tar också upp tidigare studier som 

gjorts om redovisning av miljöinformation och avslutas med en del om vad som förväntas 

ske i framtiden gällande miljö- och hållbarhetsredovisning. 

   

3.1 Legitimitetsteorin 

 

Legitimitetsteorin baseras på att det finns ett socialt kontrakt mellan ett företag och 

samhället (Deegan 2006, s. 254). Det sociala kontraktet består av de förväntningar som 

samhället förväntas ha på hur företaget sköter sin verksamhet (ibid). Förr i tiden var vinst 

det enda som gjorde ett företag legitimt (ibid). I takt med att ytterligare lagstiftning har 

införts gällande miljö och sociala frågor har också företag förväntats ta större ansvar för 

dessa frågor i sin verksamhet. Företag som inte lever upp till dessa förväntningar väntas 

få svårare att bedriva sin verksamhet. Antagandet om att det är samhället som tillåter 

företag bedriva sin verksamhet antas gälla. Legitimitetsteorin betonar att företag måste 

tillgodose fler intressenter än bara sina aktieägare. Om företag inte tillgodoser samhällets 

krav kan sanktioner i form av lagstiftning införas eller minskad efterfrågan av produkter 

uppstå (ibid). Redovisning av miljö- och hållbarhetsinformation kan också förbättra 

förhållandet mellan företag och dess samarbetspartners och ge konkurrensfördelar 

gentemot konkurrenter i form av ökat förtroende (Frost & Wilmshurst 2000, s. 12).  

 

Suchman (1995, s. 577) nämner tre olika typer av legitimitet. Dessa tre är pragmatisk 

legitimitet, moralisk legitimitet och kognitiv legitimitet. De tre synsätten utgår från 

samma antagande om att företag har ett socialt kontrakt med samhället. Det som skiljer 

dem åt är beteendet som styr hur företag uppnår legitimitet. Den pragmatiska 

utgångspunkten bygger på intressenters egenintresse (Suchman 1995, s. 578). I denna 

utgångspunkt analyserar intressenter företags handlingar för att förstå vad den praktiska 

betydelsen innebär för dem. Stödet för ett företags handlingar beror på hur de värderas av 

intressenterna. Detta kan också kallas för utbyteslegitimitet. När intressenterna får vad de 

önskar sker ett utbyte genom att företag ökar sin legitimitet. Ett annat synsätt inom 

pragmatisk legitimitet är legitimitet genom inflytande. Tillskillnad mot utbyteslegitimitet 

kräver inte intressenter att de själva ska få något direkt utbyte av företags handlingar. 
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Istället ska företag styras att gå mot en riktning som intressenter önskar och därigenom 

öka sin legitimitet. 

 

Moralisk legitimitet bygger på om en handling är rätt ur moralisk synvinkel och inte om 

någon kan dra nytta av handlingen (Suchman 1995, s. 579). Inom moralisk legitimitet 

finns konsekvenslegitimitet som utgår från att företag ska bedömas utifrån vad de 

producerar (Suchman 1995, s. 580). I detta synsätt bestämmer kvalité och värde vad 

företaget får tillbaka i form av vinst eller legitimitet. Moralisk legitimitet kan också 

uppstå genom att tillämpa socialt accepterade procedurer och tillvägagångssätt. I de fall 

när det är svårt att mäta handlingars reslutat kan istället handlingarnas utförande skapa 

legitimitet. Områden där handlingars utförande kan medföra förlust i legitimitet är inom 

sjukvård och vetenskap. Sista formen av moralisk legitimitet är strukturell legitimitet 

(Suchman 1995, s. 581). Strukturell legitimitet är bredare än legitimitet genom 

procedurer och tillvägagångssätt. Detta synsätt omfattar hela organisationen och i vilken 

kontext den agerar. Skolor kan uppvisa strukturell legitimitet genom att använda moderna 

klassrum. Att skapa strukturell legitimitet innebär att visa att en viss organisation är den 

rätta för att utföra ett visst arbete. Personlegitimitet är den sista formen av moralisk 

legitimitet. Företag kan anställa personer inom ledningen som intressenter känner 

företroende för (ibid). Detta tillvägagångssätt medför att företag slipper byta ut VD eller 

använda syndabockar vilket kan innebära minskat förtroende (Suchman 1995, s. 582). 

 

Kognitiv legitimitet är den sista identifierade typen av legitimitet (ibid). Kognitiv 

legitimitet är indelat i två grupper som är legitimitet baserat på begriplighet och 

legitimitet baserat på att något tas för givet. I legitimitet som baseras på begriplighet 

gäller att världen är kaotisk och att varje individ måste forma sig en begriplig bild av den. 

I detta synsätt skapar företag legitimitet genom att i sina handlingar vara förutsägbara, 

meningsfulla och inbjudande. Företag måste alltså sättas sig in i sina intressenters 

verklighet och anpassa sig till den. Legitimitet som baseras på att något tas för givet är en 

subtil form av legitimitet men också den mest kraftfulla (Suchman 1995, s. 583). 

Legitimitet i detta avseende är när ett företag tas för givet att vara den enda och bästa 

aktören för en uppgift. Väldigt få företag kan uppnå denna typ av legitimitet även om 

konkurrens saknas.             

 

När kontraktet mellan samhället och företaget bryts dras detta kontrakt in (Deegan 2006, 

s. 256). Företag förväntas genomföra olika åtgärder för att vara legitima. De försöker att 

inhämta de sociala värderingar och normer som råder där de bedriver sin verksamhet och 

se till att följa dem. När värderingar och normer förändras måste även företag följa med i 

förändringen. För att legitimera sin verksamhet kan företag förändra sin verksamhet i 

riktning mot de värderingar och normer som råder i samhället. Företag kan också försöka 

påverka samhället i riktning mot de värderingar som gör rådande verksamhet legitim. Ett 

annat sätt för företag att framstå som legitima är att associeras med symboler eller 

organisationer som redan är legitima. Den främsta strategin för att visa att företaget 

uppfyller det sociala kontraktet är genom kommunikation (ibid). Med hjälp av 

kommunikation kan företag: 
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 Informera om verkliga förändringar som skett i företaget för att framstå som 

legitima.  

 Försöka förändra samhällets syn på företaget utan att företaget själv genomför 

någon förändring i sin verksamhet. 

 Försöka manipulera genom att rikta uppmärksamheten mot andra områden istället 

för det som skulle kunna få företaget att framstå som illegitimt. 

 Förändra de förväntningar som kan tänkas finnas på företaget (Deegan 2006, s. 

257). 

 

I årsredovisningen kan alla ovanstående strategier användas (ibid). Företag kan också 

använda årsredovisningen till att bemöta negativa nyheter. Årsredovisningar spelar en 

stor roll för att stärka företags legitimitet. I tidigare studier som gjorts om 

legitimitetsteorin har resultat visat att företag har rapporterat mer hållbarhetsinformation 

om något negativt har inträffat (Deegan 2006, s. 259). Det mest uppmärksammade fallet 

är Exxons oljeutsläpp i Alaska 1989 som medförde att flera företag inom oljeindustrin 

började rapportera mer hållbarhetsinformation än tidigare. Studier har även gjort om 

företag som blivit dömda för att ha brutit mot miljölagar (Deegan 2006, s. 260). 

Årsredovisningarna i dessa företag har i hög grad fokuserat på positiv kvalitativ 

hållbarhetsinformation det år de blivit dömda (ibid). I en studie utförd av Frost & 

Wilmshurst (2000, s. 22) framkom att företagsledningen oftast ökar mängden miljö- och 

hållbarhetsinformation för de intressenter som upplevs ha störst behov av den. 

Legitimitetsteorin menar inte att företag enbart agerar för egen självvinning jämfört med 

andra teorier som gör antaganden om att alla företag agerar i vinstmaximerande syfte 

(Deegan 2006, s. 267).            

 

Företags strategier skiljer sig åt beroende på om de vill öka, bibehålla eller reparera 

legitimitiet (O’Donovan 2002, s. 349). Ledningen i företag som vill öka sin legitimitet 

när organisationen försöker etablera sig i ett nytt område bör vara proaktiv och snabbt 

reagera på händelser för att stärka företagets legitimitet. Att bibehålla legitimitet anses 

vara lättare än att öka eller reparera den. För att bibehålla legitimitet måste företag följa 

med i förändringarna i värderingarna som sker över tid. Förhållandet mellan företaget och 

dess intressenter måste vara ständigt uppdaterat. Beroende på hur mycket legitimitet som 

ska bibehållas varierar också bördan på företaget att bibehålla denna legitimitet 

(O’Donovan 2002, s. 350). Företag som anses ha hög legitimitet skapar också en 

inneboende förväntan hos intressenter att vara ett steg före när det gäller att anpassa sig 

till nya normer och värderingar. Att reparera legitimitet följer samma strategi som för att 

öka den. Skillnaden ligger i att reparation av legitimitet sker i någon form av kriskontext. 

Mycket av forskningen som gjorts om företag och kopplingen till legitimitetsteorin har 

varit i någon form av kriskontext eller relaterat till negativa händelser. 
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3.2 Årsredovisning 

 

Enligt 2 kap. 1 § första stycket ÅRL ska en årsredovisning bestå av: 

 
1. en balansräkning, 

2. en resultaträkning, 

3. noter, och 

4. en förvaltningsberättelse. 

 

I årsredovisningen för ett större företag skall det enligt 2 kap. 1 § andra stycket ÅRL 

även ingå en finansieringsanalys.  

 

3.3 Förvaltningsberättelsen 

 

Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska förvaltningsberättelsen:  

 
innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, 

ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen ska 

översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som 

tas upp i andra delar av årsredovisningen. 

 

I förvaltningsberättelsen utökades kravet på rapportering av icke-finansiell information i 

samband med att direktiv 2003/51/EG infördes i årsredovisningslagen (Larsson 2008, s. 

3). Enligt direktiv 2003/51/EG förväntas förvaltningsberättelsen innehålla analyser av 

information relaterad till hållbarhetsaspekter för att intressenter ska kunna förstå 

företagets utveckling (Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd 2003, s. 2). 

Företag av mindre storlek ska inte behöva lägga till denna typ av information (ibid). 

 

De formuleringar som är relaterade till miljö- och hållbarhetsredovisning finns i 6 kap. 1 

§ fjärde stycket ÅRL:  

 
Utöver sådan information som ska lämnas enligt första-tredje-styckena ska 

förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke- finansiella upplysningar som behövs 

för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta 

för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. 

Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

miljöbalken ska alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre 

miljön. 

 

3.4 Tillstånds- och anmälningspliktiga företag 

 

Enligt 6 kap. 1 § fjärde stycket ÅRL ska företag med tillstånds- eller anmälningsplikt 

alltid lämna in en rapport om verksamhetens påverkan på miljön. Varje år ska de företag 

som är tillståndspliktiga lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten (BFN U 98:2). I 

miljörapporten ska de villkor finnas som gäller för företagets miljötillstånd. I rapporten 
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ska det också framgå vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla villkoren. Vilket 

resultat de vidtagna åtgärderna har givit ska också redovisas. Anmälningspliktiga företag 

har normalt inget krav på sig att lämna in en miljörapport såvida det inte inkommer ett 

beslut från den kommunala nämnden (ibid). 

 

3.5 Bokföringsnämndens uttalanden 

 

Enligt BFN U 98:2 om 6 kap. 1 § första stycket ÅRL gäller att information rörande miljö 

alltid ska finnas med i förvaltningsberättelsen för att kunna bedöma företags framtida 

utveckling om denna information medför betydande påverkan på verksamheten. Den typ 

av information som kan tas upp kan exempelvis handla om saneringsbehov eller 

överskridande av tillståndsvillkor. Om en miljöfråga ska tas upp avgörs av BFN U 96:6 

som följer de lydelser som står i 6 kap. 1 § ÅRL ordagrant. Samma information ska även 

lämnas i koncernförvaltningsberättelsen i de företag där den upprättas. I BFN U 98:2 

gällande 6 kap. § 1 fjärde stycket ÅRL poängteras att den redovisningsskyldige inte kan 

undgå att ta med miljöinformation i förvaltningsberättelsen även om företaget lämnar 

miljöinformation på annat sätt i form av separata miljörapporter eller bilagor. De företag 

vars verksamhet kräver tillstånds- eller anmälningsplikt behöver endast lämna 

upplysningar om miljöinformation för den del av verksamheten som är belägen i Sverige. 

Den typ av information som ska presenteras ska vara av sådan art som kan ge upphov till 

direkt eller indirekt påverkan på verksamhetens finansiella utvecklingsmöjligheter. 

Upplysningsplikten sträcker sig inte längre än till den del som avser företagets 

produktionsprocess. 

 

Beroende på om ett företag är tillstånds- eller anmälningspliktigt kan upplysningarna om 

miljöinformation presenteras på det sätt som bäst passar ovan nämnda krav. Enligt BFN 

ska företag lämna upplysningar om de bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig 

verksamhet i sin förvaltningsberättelse. Vad tillstånds- eller anmälningsplikten avser ska 

också ingå. För de företag med tillståndsplikt måste information finnas om miljöpåverkan 

sker i mark, luft och vatten eller genom buller eller avfall. Information ska också finnas 

om hur stor del av verksamheten som är beroende av tillstånds- eller anmälningsplikten 

genom att exempelvis ange storleken på produktionen eller nettoomsättningen som avser 

denna del. Om det finns flera tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter inom 

företaget kan dessa redovisas sammanställt. Upplysningskraven sträcker sig för de 

tillstånds- och anmälningspliktiga företagen till den del av miljön som påverkas direkt av 

företagets verksamhet. BFN poängterar att det även är lämpligt att ta med information om 

indirekt miljöpåverkan samt miljöpåverkan från utländska anläggningar. I 

koncernförvaltningsberättelsen ska dessa upplysningar också ingå, men de kan vara av 

översiktlig karaktär med fokus på de allra viktigaste anmälnings- eller tillståndspliktiga 

delarna av verksamheten. Enligt BFN U 98:2 kan upplysningarna om miljöpåverkan se ut 

på följande sätt: 
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Exempel 1 (Anmälningspliktig verksamhet) 

Lilla företaget AB 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 

Anmälningsplikten avser en anläggning där mer än 1 000 kubikmeter motorbränslen 

hanteras per år. Den anmälningspliktiga produktionen motsvarar knappt hälften av 

bolagets nettoomsättning. 

 

Exempel 2 (Tillståndspliktig verksamhet) 

AB Småföretag 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser 

tvätteri där perkloretylen och andra organiska lösningsmedel förbrukas. De 

organiska lösningsmedlen påverkar den yttre miljön genom avdunstning till luft. 

Under år 200X kommer tillståndet att behöva förnyas eftersom tvättvolymen ökar. 

Den tillståndspliktiga produktionen motsvarar 90% av bolagets nettoomsättning. 

 

Exempel 3 (Flera tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter) 

Stora företaget AB 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver en anmälningspliktig och tio tillståndspliktiga verksamheter enligt 

miljöbalken. Åtta tillstånd avser anläggningar för tillverkning av cement. Dessa 

verksamheter påverkar miljön genom avdunstning till luft och genom buller. Den 

tillståndspliktiga produktionen i dessa verksamheter sysselsätter drygt hälften av 

företagets kollektivanställda. Under år 200X kommer två väsentliga tillstånd att 

behöva förnyas till följd av ökade produktionsvolymer. Ett tillstånd avser 

tillverkning av lättbetong. Verksamheten påverkar den yttre miljön genom 

avdunstning till luft och utsläpp i vatten. Ett tillstånd avser tillverkning av varor av 

gips och påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft och genom buller. Den 

anmälningspliktiga verksamheten avser tillverkning av stenvaror för byggändamål. 

Bolagets beroende av dessa tre verksamheter är ringa. 

 

Exempel 4 (Koncern med flera bolag som bedriver tillstånds- och anmälningspliktig 

verksamhet) 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR KONCERNEN 

Miljöpåverkan 

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i det svenska 

moderföretaget och i fyra svenska dotterbolag. Koncernens tillstånds- och 

anmälningspliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom 

dotterbolagen XX och YY. Bolagen bedriver ferrolegeringsverk och järnverk med 

induktionsugnar vilket påverkar den yttre miljön i huvudsak genom utsläpp till luft 

och genom buller. 
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3.6 Revisorn och granskning av miljöredovisning 

 

Enligt 9 kap. 3 § ABL är revisorns uppgift att granska ett företags redovisning och 

förvaltning i enlighet med god revisionssed. För revisorn gäller de uttalanden som finns i 

RevU 5 om revisorns beaktande av miljöfrågor vid granskning av årsredovisningen. 

Miljöinformationen som redovisas omfattas av samma regler gällande krav på 

verifierbarhet, riktighet och fullständigt som för den övriga informationen i 

årsredovisningen. Om information gällande påverkan på den yttre miljön för ett företag 

med tillstånds- eller anmälningsplikt saknas gäller rekommendationerna i RS. För 

revisorn är det viktigt att skaffa sig information om gällande miljölagar och 

miljöförordningar för att få förståelse för företagets miljöfrågor. Denna kunskap används 

sedan för att utvärdera risken för väsentliga fel i årsredovisningen. Revisorn bör också 

veta hur företaget lever upp till kraven dessa lagar och förordningar ställer. Revisorn ska 

säkerställa att kraven i ÅRL uppfylls gällande redovisning av miljöinformation. Den 

minsta godtagbara nivån för att uppfylla ÅRLs krav gällande miljöinformation är den 

som specificeras i BFN U 98:2. För revisorn är de miljöfrågor som har väsentlig 

påverkan på företagets ekonomi och de som enligt lag ska finnas med i 

förvaltningsberättelsen av störst vikt. 

 

3.7 Global Reporting Initiative 

 

GRI grundades 1997 och har sedan dess haft som mål att utforma ett ramverk för miljö- 

och hållbarhetsredovisning (GRI 2011b, s. 2). Vikten av att kunna rapportera miljö- och 

hållbarhetsredovisning med hänsyn till olika typer av intressenter har ansetts vara central 

i arbetet med framtagandet av ramverket (ibid). För att säkerställa kvalitén har flera olika 

grupper tillsammans arbetat för att framställa ramverket (ibid). Dessa grupper består av 

de intressenter som miljö- och hållbarhetsredovisningen är ämnad för (ibid). De 

intressenter som avses är affärspartners, myndigheter, investerare, non-profit 

organisationer och andra berörda grupper. Arbetet med ramverket har fortlöpt med hjälp 

av konsensus mellan dessa grupper tillsammans med praktisk erfarenhet (ibid). Detta har 

medfört att ramverket gradvis utvecklat en allt högre form av dignitet och tillförlitlighet 

(ibid).  

 

Enligt GRI ska miljö- och hållbarhetsredovisning innehålla både positiv och negativ 

information på ett balanserat sätt (GRI 2011b, s. 3). Användningen av rapporter 

upprättade enligt GRI:s ramverk kan hjälpa företag på flera olika sätt. De tre 

användningsområden som främst tas upp är jämförbarhet mellan olika företag med 

hänsyn till hållbarhet, hur väl företag lever upp till sina utsatta mål och att visa 

intressenter vilka åtgärder företag tar för att se till att upprätthålla hållbar utveckling 

(ibid). Ramverket är tänkt att användas av företag av alla storlekar och det har även 

framtagits speciella regler för vissa branscher (ibid). 

 

Riktlinjerna i ramverket består av principer som ser till att innehållet uppnår godtagbar 

kvalité (GRI 2011b, s. 3). De innehåller också standarder för rapportering och vilka 

indikatorer som ska användas för att mäta hur företag upprätthåller hållbar utveckling 
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(ibid). Protokoll för varje indikator finns för att säkerställa att tolkningen av dessa blir 

riktig (GRI 2011b, s. 4). Branschspecifika tillägg är utformade för att visa hur riktlinjer 

ska användas i vissa branscher och de innehåller också indikatorer för hållbar utveckling 

som är specifikt ämnade för vissa branscher och hur dessa ska användas (ibid). Det är 

tänkt att de branschspecifika tilläggen ska användas tillsammans med andra riktlinjer och 

inte istället för (ibid). Tekniska protokoll hjälper företag med frågor som uppstår under 

skapandet av rapporten (ibid).  

 

De tre huvuddelarna i rapporteringsprocessen består av att definiera innehållet, 

säkerställa kvalitén och sätta ut lämplig avgränsning (GRI 2011b, s. 6). Riktlinjerna 

hjälper företag att fatta beslut om vad som ska rapporteras (ibid). Principerna hjälper 

företag genom att visa hur något ska rapporteras och mer ingående välja de områden som 

bör rapporteras om (ibid). Varje princip består av en definition, förklaring och tester för 

att se om den är lämplig att använda (ibid). Principerna är indelade i två grupper varav 

den ena gruppen hjälper företag att välja vilka områden som ska rapporteras om och den 

andra hur kvalitén ska upprätthållas och hur informationen ska presenteras (ibid). 

 

Den första huvudgruppen i rapporteringsprocessen är att definiera innehållet (GRI 2011b, 

s. 7). Här bör information som kan vara användbar för intressenter ingå. Hänsyn skall 

också tas till vad företaget själv kan ha användning av givet dess verksamhetsområde 

(ibid). I riktlinjerna för att definiera innehållet i rapporten ingår först att hitta indikatorer 

och områden att rapportera om genom att använda materialitetsprincipen, som i detta 

avseende innebär väsentlighet, och vad som kan vara viktigt för intressenter (ibid). 

Därefter ska dessa testas för att avgöra om de ska rapporteras (ibid). Med hjälp av 

principerna ska man sedan rangordna områden för att hitta vilka som ska prioriteras 

(ibid). Företag förväntas att alltid använda de allmänna huvudindikatorerna om de inte 

anses sakna materialitet (ibid). Bransch- eller sektorspecifika indikatorer anses tillhöra 

huvudindikatorerna och ska användas på samma sätt som de allmänna 

huvudindikatorerna (ibid). Företagsspecifika indikatorer ska följa samma principer som 

övriga indikatorer framställda av GRI (ibid). Sista delen i att definiera innehållet är att 

tillämpa fullständighetsprincipen för att säkerställa att innehållet och avgränsningen är 

lämplig (ibid). 

 

Materialitetsprincipen framtagen av GRI är till för att hitta områden som är viktiga för 

företag att ta upp i sin rapport (GRI 2011b, s. 8). Den är också till för att hjälpa att avgöra 

vilken information som är av största vikt för intressenter så att de kan göra en tillräckligt 

god analys av företaget (ibid). Det som ska tas upp för rapportering bör rangordnas så att 

vikten läggs på det som är mest relevant att rapportera om (ibid). 

 

Nästa viktiga del är att identifiera de intressenter som i hög utsträckning påverkas av 

företagets aktiviteter (GRI 2011b, s. 10). I denna grupp ingår aktieägare, anställda, vissa 

delar av samhället och liknande grupper som påverkas direkt av företagets aktiviteter 

(ibid). Vad som ska rapporteras, gränsdragningar och vilka indikatorer som ska användas 

grundas i hög grad på vad dessa intressenter kan tänkas ha nytta av (ibid). Detta medför 

att företag tvingas uppnå balans mellan olika intressenters intressen (ibid). 
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I definiering av innehåll är nästa viktiga princip att all information i rapporten ska vara 

utformad efter hållbarhetskontexten (GRI 2011b, s. 11). Information som endast 

behandlar olika individuella trender är inte tillräckligt bra för att avgöra om hållbar 

utveckling uppnås eller inte (ibid). Information ska presenteras där det också tas hänsyn 

till hur påverkan sker på miljö och omgivning, och vilken sorts påverkan som sker på 

lokal, och i vissa fall global nivå, och vad som görs för att minska denna påverkan (ibid). 

 

Nästa viktiga princip är fullständighet (GRI 2011b, s. 12). Denna del behandlar vidden av 

områden, avgränsningar och vilken tidsaspekt som bör tas hänsyn till i rapporten (ibid). 

Vidden av områden bör vara så stor att intressenter kan göra korrekta analyser av 

företaget. Avgränsningen innebär vilka verksamhetsdelar som ska behandlas i rapporten, 

exempelvis joint-ventures och utländska filialer. Avgränsningen avgörs av vilka delar 

företaget har operationell kontroll över (ibid). I tidsaspekten inryms händelser som 

medför påverkan under både kort och lång tid som kan ha signifikant betydelse (ibid). 

 

Den andra huvudgruppen i rapporteringsprocessen är att säkerställa kvalitén (GRI 2011b, 

s. 13). I denna grupp ingår de principer som ser till att god kvalité upprätthålls i 

rapporterna (ibid).  

 

Den första och kanske viktigaste principen är balans (ibid). För att upprätthålla balans ska 

både positiv och negativ information presenteras. Det är också viktigt att företag skiljer 

på egna tolkningar och reell fakta. Informationen får inte presenteras på ett sätt som kan 

vilseleda intressenter att göra felaktiga analyser av företaget. Olika sätt att vilseleda kan 

vara att betona vissa delar, välja ut fördelaktiga delar eller att välja ett format av 

presentationen som skapar rökridåer för att dölja negativ information (ibid).  

 

Jämförbarhet är nästa princip för att säkerställa att god kvalité uppnås (GRI 2011b, s. 14). 

Innehållet måste ha en viss form av konsistens för att intressenter med enkelhet ska kunna 

jämföra förändringar som sker. Det ska även vara möjligt att jämföra olika företag på ett 

tillförlitligt vis. Nästa princip är precision som innebär att innehållet ska vara riktigt och 

mätningar ska vara noggrant utförda (GRI 2011b, s. 15). För att intressenter ska kunna 

göra rimliga analyser krävs att innehållet har ett visst mått av precision (ibid). Den tredje 

principen är aktualitet som innebär att rapporterna ska vara tillgänglig och fortfarande ha 

ett stort mått av relevans för att intressenter ska kunna fatta beslut (GRI 2011b, s. 16). 

Den fjärde principen är klarhet som innebär att information ska vara lätt att förstå för 

många olika typer av intressenter (ibid). Den sista principen är tillförlitlighet som innebär 

att informationen i rapporterna bör vara grundade på kontrollerad och tillförlitlig data 

(GRI 2011b, s. 17). 

 

Den tredje huvudgruppen i rapporteringsprocessen är att sätta ut lämplig avgränsning 

(GRI 2011b, s. 17). Här ingår vilka delar av organisationen som ska ingå i rapporten. Det 

lämpligaste sättet att avgöra vilka delar som ska vara med är att ta med de delar där 

företaget har direkt kontroll och även delar där förtaget har ett signifikant inflytande 

(ibid). Denna avgränsning är också den minsta godtagbara av GRI (GRI 2011b, s. 18). 

Alla delar behöver inte rapporteras om på samma sätt (GRI 2011b, s. 17). Den 
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avgränsning som görs bör vara av sådan art som innebär att de delar som har signifikant 

påverkan på företaget och dess intressenter tas med (GRI 2011b, s. 18). 

 

Efter huvudgrupperna i rapporteringsprocessen kommer vilket innehåll som ska redovisas 

i rapporten (GRI 2011b, s. 19). De tre huvudgrupperna i innehållet är strategi och profil, 

ledningssätt och den tyngsta delen som är indikatorer för mätningar (ibid). 

 

I strategidelen ska information finnas som beskriver företagets förhållningssätt till hållbar 

utveckling (GRI 2011b, s. 20). Detta är till för att skapa en kontext till nästkommande 

delar i rapporten (ibid). I organisationsprofilen ska grundläggande fakta om företaget 

finns så som organisationens storlek i form av antalet anställda, marknader företaget 

vänder sig till och information av liknande karaktär (GRI 2011b, s. 21).  

 

Indikatorer för mätningar är indelade i ekonomiska, miljörelaterade och sociala 

kategorier (GRI 2011b, s 24). För varje del ska ledningens förhållningssätt finnas som 

beskriver ledningens synsätt av det som presenteras (ibid). Denna del ska vara mer 

detaljerad än den del som beskriver företagets strategi, som är tänkt att ha en 

övergripande karaktär (ibid). 

 

Den miljörelaterade delen i hållbarhetsredovisningen inkluderar både levande och icke-

levande delar av naturen och sträcker sig mellan land, luft och vatten (GRI 2011b, s. 27). 

I denna del ska påverkan av företagets produkter och direkta operationella verksamhet 

ingå (ibid). Förutom grundläggande krav om ledningens uttalanden ska även en 

miljöpolicy finnas (ibid). Det bör finnas information som talar om vad som bör göras 

bättre och vad som lyckats bra (ibid). 

 

De som vill rapportera enligt GRI kan välja tre olika appliceringsgrader beroende på hur 

mycket information företaget vill presentera (GRI 2011a). De tre nivåerna är A B och C, 

där C utgör den lägsta appliceringsnivån. 

 

3.8 Eco-Management and Audit Scheme 

 

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) är likt GRI, ett ramverk för rapportering av 

hållbarhetsinformation (Europeiska kommissionen 2011). EMAS har varit tillgängligt för 

företag sedan 1995 och vände sig vid den tiden enbart till företag inom industrisektorn. 

Företag kan frivilligt välja om de vill följa EMAS. Idag vänder sig EMAS till privata och 

statliga bolag inom EU och även till företag i länder som är på väg att bli medlemmar i 

EU. De kärnvärden som EMAS vilar på är prestanda, trovärdighet och transparens. För 

att erhålla EMAS registrering måste företag utföra följande åtgärder (ibid): 

 
1. Upprätta en miljöpolicy med garanti om att följa rådande miljölagstiftning och arbeta för 

att förbättra miljösatsningarna. 

2. Utföra en genomgripande granskning av hela organisationen ur miljösynpunkt. 

3. Skapa ett miljöhanteringssystem med alla verktyg som krävs i strävan att uppnå målen i 

miljöpolicyn. 

4. Genomföra en miljörevision fokuserad på hanteringssystem. 
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5. Skapa en redogörelse om hur väl miljömålen upplevs och vilka framtida åtgärder som 

behöver genomföras. 

6. Skicka in redogörelser till EMAS för godkännande. (Europeiska kommissionen 2011) 

  

 

3.9 United Nations Global Compact 

 

United Nations Global Compact (UNGC) är ett initiativ som startades år 2000 för 

främjandet av implementeringen av tio grundläggande principer gällande mänskliga 

rättigheter, etiska arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption (United Nations Global 

Compact 2011, s. 2). Företag rekommenderas att implementera dessa principer i alla 

delar av verksamheten och redovisa hur dessa efterlevs. Det är friviligt att följa UNGC 

och ska ses som ett komplement till lagstiftning och reglering. UNGC bidrar även med 

verktyg för att detta policyramverk ska kunna efterlevas (ibid). De tio principerna är: 

 
1. Företag ska stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter. 

2. Företag ska se till att inte vara inblandade i att mänskliga rättigheter kränks. 

3. Företag ombeds att upprätthålla fria föreningar och erkänna rätten till kollektiva 

förhandlingar. 

4. Avskaffa alla former av tvångsarbete. 

5. Effektivt avskaffa barnarbete. 

6. Eliminerna diskriminering i arbetslivet. 

7. Företag ska vara försiktiga för att motverka miljöproblem; 

8. Ta initiativ för att främja större miljöansvar. 

9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

10. Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och 

bestickning. (United Nations Global Compact 2011, s. 6) 

 

3.10 Användning av hållbarhetsredovisning i Sverige 

 

I rapporten European Sustainability Reporting Association report for Sweden av Lars-

Olle Larsson (2010) undersöks hur informationen i och framtagandet av 

hållbarhetsrapporter har ökat i Sverige (Larsson 2010 s. 1). Rapporten visar att antalet 

företag som presenterar hållbarhetsinformation har ökat i antal och hållbarhetsrapporterna 

har också ökat i informationsmängd (Larsson 2010, s. 2). Anledningen antas vara att 

statligt ägda företag rapporterar enligt GRI sedan 2008. Detta har medfört ökat intresse 

hos privata företag (ibid). Nio av tio företag upprättar någon form av 

hållbarhetsredovisning. Av dessa producerar ungefär hälften långt innehåll i form av 

fristående rapporter (ibid). Både mindre och stora företag har ökat intresset för 

hållbarhetsrapportering. Den ökade mängden information innebär dock inte att kvalitén är 

hög (Larsson 2010, s. 3). Large-Cap företag producerar i genomsnitt 19.6 sidor 

hållbarhetsinformation i kontrast till Mid-Cap företag som producerar 6.3 sidor i 

genomsnitt (ibid). 
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Användandet av rapportering enligt GRI har ökat (ibid). År 2009 rapporterade 43 procent 

av Large-Cap företagen enligt GRIs riktlinjer. Bland Mid-Cap företagen var denna siffra 

14 procent. Trenden att fler företag producerar hållbarhetsrapporter enligt GRI förväntas 

öka (ibid). Av de företag som inte presenterar någon form av hållbarhetsinformation alls 

finns den största delen på Mid-Cap listan inom IT och den finansiella sektorn (Larsson 

2010, s. 4).  

 

I juni 2009 anordnade FARs arbetsgrupp inom hållbar utveckling ett möte med 

näringslivstoppar och analytiker för att diskutera uppdatering av den nya standarden för 

oberoende granskning av hållbarhetsrapporter RevR 6 (Larsson 2010, s. 9). På detta möte 

diskuterades även företags möjligheter att skapa förtroende med hjälp av 

hållbarhetsrapporter (ibid). De utmaningar som togs upp var bland annat att få fler företag 

att använda GRI, att öka kvalitén av hållbarhetsredovisning i privata företag och att 

utveckla ett samband mellan styrning, strategi och hållbarhet (ibid). 

 

3.11 Framtiden för hållbarhetsredovisning 

 

I balans nr 3 2011 diskuteras frågan om integrerad redovisning (Bäckström & Oppenheim 

2011, s. 46). I denna artikel riktas kritik mot att hållbarhetsredovisning behandlas separat 

och i många fall ges ut som en separat rapport. Det stora problemet är att 

hållbarhetsredovisning saknar kopplingar till strategier och mål vilket medför att 

intressenter får svårt att utvärdera denna information. I den integrerade redovisningen tas 

avsnitt om hållbarhet bort och läggs istället till i anslutning med avsnitt om strategier och 

produktutveckling. Detta medför att kvalitén ökar på den icke-finansiella redovisningen 

och kopplingen till verksamheten stärks (ibid). Integrerad redovisningen visar att 

företagen tar hållbarhetsfrågor i beaktning vid beslut som rör den operationella 

verksamheten (Bäckström & Oppenheim 2011, s. 47). Detta medför också att företag blir 

bättre på att förstå vad hållbarutveckling innebär vilket i slutändan leder till stärkt 

varumärke och ökat förtroende. 

 

I nuläget arbetar GRI på att skapa riktlinjer för harmonisering mellan bolagsstyrning och 

hållbarhetsfrågor för att underlätta inför det ramverk för integrerad redovisning som 

håller på att tas fram av International Integrated Reporting Committee (Bäckström & 

Oppenheim 2011, s. 47). 
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4 Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras fyra företag inom oljeindustrin och fyra företag inom 

industrisektorn och deras CSR-information för år 2010. Empirin avslutas med en intervju 

med Fredrik Ljungdahl vid PricewaterhouseCoopers gällande miljö- och 

hållbarhetsredovisning. 

   

4.1 Alliance Oil 

 

Alliance Oil är ett oljebolag som producerar råolja, raffinerar och tillhandahåller 

pumpstationer i Ryssland. Företaget startades 1998 och har sedan år 2000 funnits för 

handel på Stockholmsbörsen
1
. Företagets aktier finns idag för handel på Large-Cap listan. 

Sedan år 1999 har företaget expanderat sin verksamhet och har idag fyra områden för 

råoljeproducering. 

   

4.1.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 

 

Alliance Oil har i sin årsredovisning ingen del som berör miljö eller hållbar utveckling. 

Istället ger Alliance Oil ut en fristående CSR-rapport som år 2010 är på tio sidor. 

Rapporten är inte upprättad på basis av något ramverk för miljö- och 

hållbarhetsredovisning. 

 

Inledningsvis nämns, förutom att lagstiftning kraftigt reglerar oljeindustrin, att de 

implementerat ett ledningssystem för HSE (Health, Security and Environment) (Alliance 

Oil 2011, s. 2). Därefter ägnas tre sidor åt hur de tar tillvara på sitt humankapital. 

Inledningsvis börjar denna del med att berätta om deras strategiska system för 

beslutsfattande under avsnittet ”key objectives and structure”. Deras huvudmål som tas 

upp i denna del är att behandla alla anställda lika, att mäta resultat från varje enskild 

anställd och att förbättra incitamentprogram och skapa en länk mellan grupper samt 

individer och kompensationsprogram (ibid). Därefter följer en tabell som visar 

sammansättningen i arbetsstyrkan fördelat på olika delar i företaget (ibid). Efter detta 

visas en graf som illustrerar sammansättningen av personalen med indelning på ålder 

(Alliance Oil 2011, s. 3). Därefter fortsätter rapporten med avsnittet ”Education and 

development of personnel” (ibid). I detta avsnitt tar de upp vikten av att utbilda personal 

inom företaget och förbättringar som görs i utbildningssystemet. De presenterar även den 

mängd utbildningstimmar de låtit sin personal undergå. Därefter presenteras delen 

”Salary, bonus and incentive systems” där de tar upp mål som berör lön, bonus och 

incitamentsystem. Deras huvudmål är att attrahera personal som är motiverad genom att 

erbjuda konkurrenskraftiga löner, koppla bonus till prestation och erbjuda utbildning och 

utveckling (Alliance Oil 2011, ss. 3-4). Därefter presenteras delen som tar upp olika 

personalförmåner (Alliance Oil 2011, s. 4). Efter denna del visas en graf som illustrerar 

sammansättningen av personalen indelat efter kön som visar förändringen mellan början 

                                                 
1
 http://www.allianceoilco.com/?p=about&s=concept&afw_lang=en 
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och slutet av år 2010. Alliance Oil påpekar att en trend uppstått i samband med resultatet 

av fördelningen mellan början och slutet av år 2010 (ibid). Därefter kommer en tabell 

som visar utbetalningar under åren 2009 och 2010 indelat på olycksförsäkringar, 

sjukförsäkringar, ceremonier, finansiellt stöd, pensionärer, krigsveteraner och annat 

(Alliance Oil 2011, s. 5).     

 

På sidan fem börjar delen som tar upp företagets miljömål. Delen inleds med företagets 

mål som är att främja hälsa och säkerhet för företagets anställda och närliggande 

samhälle samt prioritera miljö före ekonomiska faktorer. De vill också minska företagets 

påverkan på miljön, använda naturresurser effektivt, tillämpa hög nivå av HSE för att 

skydda miljö och personal, följa ryska och internationella standarder gällande skydd av 

miljö och personal och inrätta sociala program i varje region (Alliance Oil 2011, s. 5). 

Efter dessa mål följer en presentation över hur Alliance Oil vill utveckla sitt HSE-system 

mellan 2012 och 2016 (Alliance Oil 2011, s. 6). På sidan sex redovisas också de 

satsningar som gjorts för att skydda miljön under rubriken ”Environmental protection” 

som beskriver vilka åtgärder och mål förtaget har gällande miljöskydd (ibid). Därefter 

kommer en tabell som beskriver hur vattenanvändningen har skett år 2009 och 2010 samt 

en tabell över hur utsläppen har varierat mellan 2009 och 2010 (Alliance Oil 2011, s. 7). 

Därefter ägnas en sida åt vilka åtgärder som vidtagits för att erbjuda skydd åt företagets 

anställda och en tabell som visar olycksfall mellan 2009 och 2010 (Alliance Oil 2011, s. 

8). Sista sidan ägnas åt att beskriva de satsningar företaget gör för samhället i form av 

välgörenhetsprojekt och sponsringar. Kvantitativ data om summorna presenteras 

(Alliance Oil 2011, s. 9).  

 

Personal

Miljö

Samhälle

 
Figur 1. Innehållsfördelning i CSR-rapporten för Alliance Oil 2010. 

 

4.2 Lundin Petroleum 

 

Lundin Petroleum grundades år 2001 i samband med att Canadian Independent Talisman 

Energy köpte Lundin Oil
2
. Bolaget introducerades 2001 på nya marknaden i Sverige. 

Idag finns Lundin Petroleum på Large-Cap listan. Lundin Petroleum var initialt endast 

involverad i prospektering av olja. År 2002 köptes Coparex International vilket medförde 

möjligheter till egen produktion av råolja. Sedan år 2002 har Lundin Petroleum utökat sin 

                                                 
2
 http://www.lundin-petroleum.com/eng/history.php 
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verksamhet till tio olika länder och produktionen ligger nu på mellan 28 000 och 33 000 

fat om dagen
3
. 

4.2.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 

 

Lundin Petroleum ger inte ut någon fristående miljö- och hållbarhetsrapportering. Istället 

återfinns den i en egen del som utgör sju sidor i årsredovisningen under avsnittet 

Corporate Responsibility. Från och med år 2010 har Lundin Petroleum valt att följa 

UNGC. Inget annat ramverk för frivillig miljö- och hållbarhetsredovisning tillämpas, 

förutom principerna från UNGC. Denna del i årsredovisningen är också vad som skickats 

in till UNGC. 

 

Inledningsvis börjar avsnittet ”Corporate Responsibility” med att tala om att de valt att 

följa UNGC:s principer och vilka dessa är samt att de har implementera dem i det dagliga 

arbetet (Lundin Petroleum 2011, s. 34). Efter denna generella introduktion fortsätter 

CSR-delen med en beskrivning av Lundin Petroleum Code of Conduct som är kärnan i 

deras CSR-arbete och som nu också utökats med principerna från UNGC (Lundin 

Petroleum 2011, s. 35). Därefter kommer avsnittet som berör företagets olika policys. 

Inledningsvis följer en beskrivning om företags hälso- och säkerhetspolicy som innebär 

att främja säkra arbetsförhållanden för anställda och annan personal. Avsnittet fortsätter 

med att beskriva miljöpolicyn som är att skydda miljön och leva upp till lagar och 

regleringar samt interna mål. Avsnittet avslutas med att beskriva policyn för relation till 

samhället som är att höja levnadsstandarden och hyra in personal från områden där 

verksamheten bedrivs (ibid).    

Därpå följer en beskrivning av företagets HSE-ledningssystem som de kallar för ”The 

Green Book”. Inga förändringar har gjorts i ”The Green Book” förutom 

implementeringen av tre nya mål, vilka är; inga dödsfall, inga incidenter och ingen skada 

på miljön (ibid). Därefter fortsätter en beskrivning av företags HSE-plan. Företagets 

HSE-plan är till för att att öka HSE-medvetenhet på ledningsnivå och etablera en 

fungerande HSE-kultur inom företaget Lundin Petroleum 2011, s. 36. HSE-planen 

beskriver också hur HSE-arbetet ska utföras. Enligt ”The Green Book” ska varje land ha 

en egen HSE-plan (ibid). Företaget har också satt upp tre riktlinjer för vissa HSE-

händelser. Dessa tre är: riktlinjer för HSE-chefer vid budgeteringsprocessen, riktlinjer för 

beredskap vid oljeutsläpp och riktlinjer för hållbara investeringar. Riktlinjerna för 

oljeutsläpp skapades efter att Deepwater Horizon olyckan inträffat (ibid). Därefter följer 

en beskrivning av HSE-procedurerna som innebär att all verksamhet ska genomföras med 

säkerhet och respekt i åtanke (ibid). Ingen förändring har gjorts i redovisningskraven för 

HSE under 2010, för att kunna jämföra data från föregående år (ibid). HSE-procedurer är 

upprättade för varje land och täcker hela spektrumet i verksamhetens arbete (Lundin 

Petroleum 2011, s. 37). Efter beskrivningen av HSE-procedurerna fortsätter avsnittet med 

beskrivning av HSE-strukturen (ibid). I Styrelsen sitter en person som har ansvar för 

HSE-frågor och varje kvartal sker ett möte med fokus på utvärdering av HSE-frågor 

(ibid). Lundin Petroleum har även upprättat en HSE-kommitté som tar hand om akuta 

HSE-frågor allteftersom de uppstår. De har även en bimåntalig telekonferens där 

månadens viktigaste HSE-fråga diskuteras (ibid).  

                                                 
3
 http://www.lundin-petroleum.com/eng/comp_at_glance.php 



 

- 24 - 

 

Efter detta avsnitt kommer delen där HSE-data presenteras. Inledningsvis beskrivs vilka 

data som mäts gällande hälsa och säkerhet (Lundin Petroleum 2011, s. 38). Efter denna 

del fortsätter avsnittet med en beskrivning av vilka data som mäts gällande miljö. 

Därefter fortsätter en beskrivning av olika incidenter som inträffat relaterat till personal 

(ibid). Efter detta tas inträffade oljeläckor upp. Därefter presenteras fall som skulle kunna 

ha resulterat i olyckor. Efter detta presenteras kemikalianvändning som överstigit 

tillståndsnivån (ibid). På näst sista sidan i CSR-delen presenteras datajämförelser mellan 

2009 och 2010 baserat på olika indikatorer enligt HSE (Lundin Petroleum 2011, s. 39). 

De har valt att dela upp sidan i två delar där data som är bättre än föregående år 

presenteras och data som är sämre än föregående år presenteras (ibid). Sidan avslutas 

med en tabell som visar total HSE-data från 2009 och 2010. Sista sidan ägnas åt 

beskrivning av de hållbara investeringar de gjort inom miljö, samhälle och sponsringar 

inom forskning (Lundin Petroleum 2011, s. 40). Kvantitativ data nämns inte i denna del.  

 

Beskrivning av
HSE

HSE Resultat

Hållbarhetsinves
tringar

 
Figur 2. Innehållsfördelning i CSR-delen för Lundin Petroleum 2010 

 

4.3 EnQuest  

 

EnQuest är ett bolag som framställer och producerar olja från den brittiska 

kontinentalsockeln
4
. Oljeproduktionen ligger på över 18 000 fat om dagen. EnQuest har 

funnits för handel på Mid-Cap listan sedan år 2010. 

 

4.3.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 

 

EnQuest ger inte ut någon fristående miljö- eller hållbarhetsredovisning. Istället återfinns 

denna del i årsredovisningen under avsnittet ”Corporate Social Responsiblity Review”. 

EnQuest upprättar inte sin CSR-redovisning baserat på något ramverk. CSR-delen består 

endast av två sidor.  

 

Inledningsvis beskrivs arbetet med att starta företaget och forma arbetskulturen efter 

EnQuests egna värderingar (EnQuest 2011, s. 36). Därefter beskrivs företagsstrukturen 

                                                 
4
 http://www.enquest.com/FullStory.aspx?m=13 
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som har möjliggjort förmågan att attrahera kompetent personal. Efter detta beskrivs de 

tillvägagångssätt som tillämpats för att kommunicera i företaget. Nästa del i detta avsnitt 

handlar om skydd för anställda och miljö (ibid).  

 

Inledningsvis beskrivs vikten av att ha standarder som säkerställer skydd för anställda 

och miljö (EnQuest 2011, s. 36). Därefter fortsätter beskrivning av hur de hanterar frågor 

gällande hälsa och säkerhet inom företaget. Data om förlorade arbetstimmar på grund av 

olycka presenteras för året och de nämner också ett uttalat mål om noll olyckor i 

framtiden. Avsnittet fortsätter med att beskriva de miljöåtgärder som genomförts. 

Kvantitativ data presenteras inte alls, däremot nämns att koldioxidutsläpp varit lägre än 

tillåtna gränsvärden (ibid). Efter miljöåtgärder fortsätter delen med att beskriva 

säkerhetsåtgärder. Säkerhetstänkande ska ingå i företagskulturen och HSE-träning måste 

alla undergå som arbetar ute på oljeriggar. De vill också fortsätta att förbättra 

riskhantering inom företagsledningen vilket också är en del i deras 10 stegs 

förbättringsprogram för HSE. EnQuest vill också förbättra förhållandet mellan arbete och 

fritid (ibid). Efter denna del fortsätter avsnittet med hur EnQuest bidrar till samhället.  

 

EnQuests primära samhällsatsningar går till miljö- och ungdomsprojekt (EnQuest 2011, 

s. 37). Kvantitativ data nämns inte. CSR-delen avslutas med att presentera de sju 

grundvärderingarna som företaget vilar på vilka är; respekt, fokus, rörlighet, kreativitet, 

passion, samarbete och bemyndigande (ibid). 
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Figur 3. Innehållsfördelning i CSR-delen för EnQuest 2010 

 

4.4 PA Resources 

 

PA Resources startades 1994 i samband med uppköpet av Petro Arctic AB
5
. Förutom 

oljeutvinning fokuserade företaget vid denna tidpunkt även på guldutvinning. Idag 

fokuserar företaget på uppköp och utvinning av gas och olja samt oljeprospektering. 

Oljeproduktion är en viktig del i företagets affärsmodell och under 2010 låg produktionen 

på 10 700 fat per dag
6
. PA Resources finns för handel på Mid-Cap listan. 

 

                                                 
5
 http://www.paresources.se/en/About_PA_Resources/Company-history/ 

6
 http://www.paresources.se/en/About_PA_Resources/ 
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4.4.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 

 

PA Resources redovisar sin miljö- och hållbarhetsinformation i en egen del i 

årsredovisningen under avsnittet ”Sustainability and Responsibility” och i 

förvaltningsberättelsen. De upprättar inte någon fristående CSR-rapport. CSR-delen 

består av tre sidor och de följer inte något ramverk för frivillig CSR-rapportering. 

 

Inledningen i avsnittet börjar med ”Responsibility for health and safety” där de tar upp 

vilka som har ansvar för hälsa och säkerhet inom företaget (PA Resources 2011, s. 16). 

De presenterar också vilka åtgärder som säkerställer att säkerhet och hälsa främjas i 

företaget. Dessa är bland annat att anställa erfaren personal, genomgång av hälso- och 

säkerhetsrisker innan borrning, utbildning av personal, underhåll av protokoll och 

policys, inspektion av säkerhetsutrustning och uppföljning av incidenter (ibid). Efter 

denna genomgång presenteras en tabell över förlorade arbetstimmar på grund av skador, 

totalt antal arbetstimmar och dödsfall under 2010. Någon jämförelse med föregående år 

görs inte (ibid). Därefter fortsätter rapporten med ett avsnitt om hantering av olyckor och 

kriser. Detta avsnitt beskriver hur företaget hanterar kriser och de sex steg som de följer 

för att förhindra olyckor (PA Resources 2011, s. 17). Dessa steg är: att utvärdera 

potentiella risker innan borrning, upprätta krishanteringsplan, träna personal att förhindra 

olyckor, träna personal för nödsituationer, uppdatera krishanteringsplan vid behov och 

genomföra säkerhetsinspektioner för att säkerställa att lagar och regleringar följs (ibid). 

Därefter kommer avsnittet som tar upp deras engagemang i samhällen där deras 

verksamhet bedrivs.  

 

PA Resources är bidragsgivare till en rad olika välgörenhetsprojekt främst inom 

utbildning men också inom sjukvård och miljö (PA Resources 2011, s. 17). De stödjer 

även organisationen EITI som arbetar mot korruption. Kvantitativa data presenteras inte i 

denna del. Sista delen i avsnittet handlar om miljöansvar och påverkan på miljön.  

 

PA Resources strävar efter att ha så lite inverkan på miljön som möjligt (PA Resources 

2011, s. 18). För år 2010 presenterar de en rad olika åtgärder som genomförts för att 

skydda miljön. Dessutom presenterar de en lista med områden där miljöpåverkan sker, 

vilken typ av påverkan som sker och vilka åtgärder de vidtar för att minimera sin 

påverkan på dessa områden (ibid). De områden som avses är; utsläpp i luft, land- och 

vattenutsläpp, vattenanvändning, avfall, energiförbrukning och påverkan på djurliv. Efter 

dessa åtgärder presenteras en tabell med kvantitativa data om utsläpp och förbrukning 

inom dessa områden (ibid). Ingen jämförelse görs med föregående år. 

 

I förvaltningsberättelsen fortsätter redovisningen av miljö- och hållbarhetsinformation. 

Denna information återfinns först i avsnittet om riskhantering. I delen om operationell 

risk finns rubrikerna olyckor, skador och förseningar samt geologisk risk som tar upp de 

åtgärder som vidtas för att motverka dessa risker (PA Resources 2011, s. 24). I delen som 

berör risker relaterade till samhälle nämner de stödet till EITI för att motverka korruption 

(PA Resources 2011, s. 25). I sista delen i förvaltningsberättelsen återfinns rubriken miljö 

där de kort beskriver sitt förhållningssätt till miljöfrågor och hänvisar till CSR-delen för 

mer information (PA Resources 2011, s. 26). De nämner också att ingen tillstånds- eller 
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anmälningspliktig verksamhet bedrivs i Sverige (ibid). Under avsnittet anställda nämner 

de korta sin policy om att erbjuda säkra arbetsförhållanden och de hänvisar även här till 

CSR-delen (ibid). 

Hälsa och
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Samhälle
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Figur 4. Innehållsfördelning i CSR-delen för PA Resources 2010 

 

4.5 Hexagon 

   

Hexagon är ett företag som tillverkar mät- och positioneringssystem och olika instrument 

för dessa. De grundades år 1992 och har sedan dess växt till ungefär 12 000 medarbetare i 

43 olika länder
7
. Företagets aktier finns för handel på Large-Cap listan. 

 

4.5.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 

 

Hexagon upprättar inte någon fristående CSR-redovisning. I årsredovisningen återfinns 

CSR-redovisningen under avsnittet ”Corporate Responsibility” och utgör totalt fyra sidor. 

Hexagon ger även ut fristående policydokument som berör CSR men som inte är direkt 

bundna till något år. Ett av dessa policydokument är ”Responsible Sourcing Policy” som 

beskriver hur de väljer leverantörer. De ger också ut ett fristående policydokument som 

beskriver vilka riktlinjer de arbetar efter för att främja hållbar utveckling. Ingen av dessa 

delar är upprättade enligt något ramverk för frivillig miljö- och hållbarhetsredovisning. 

 

CSR-redovisningen i årsredovisningen inleds med en generell beskrivning om hur de 

förhåller sig till hållbar utveckling (Hexagon 2011, s. 32). Hexagon arbetar med 

framställning av högteknologiska produkter i laboratorier och inverkar därmed begränsat 

på miljön (ibid). Hexagons riktlinjer för hållbar utveckling tillämpas i alla delar av 

organisationen. Inga incidenter har rapporterats under 2010. Avsnittet fortsätter därefter 

med beskrivning av hur de bibehåller hållbar utveckling genom hela livscykeln för deras 

produkter (ibid). Steg ett i livscykeln är forskning och utveckling där miljö och hållbarhet 

främjas genom att använda resurser på ett sparsamt sätt. Steg två är leverantörer, som 

väljs på basis av hur väl de lever upp till Hexagons riktlinjer och policys (ibid). Steg tre 

är tillverkning, som sker i ISO 14001 certifierade byggnader (Hexagon 2011, s. 33). Steg 

fyra är marknadsföring som sker i enlighet med etiska standarder. Steg fem är 

distribution, som sker i enlighet med deras export policy. Steg sex är underhåll och 

                                                 
7
 http://www.hexagon.se/en/InBrief_113.asp 
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service där de framhäver att alla deras produkter används för att effektivisera olika 

processer och reducera miljöpåverkan. Steg sju, som är sista steget, är slutet på 

produkternas livscykel. Vid detta skede bygger Hexagon om produkterna eller återvinner 

dem på annat sätt (ibid). Nästa del i CSR-avsnittet behandlar anställda inom företaget.  

 

Denna del börjar med beskrivning om hur de rekryterar personal där de nämner att de 

erbjuder mätutrustning till universitet och har nära samarbete med olika universitet 

(Hexagon 2011, s. 34). Därefter presenteras antalet anställda under 2010 och 

personalomsättning. Nästa del behandlar kunskapsutbyte inom företaget som sker mellan 

olika grupper och divisioner. Därefter beskrivs deras förhållningssätt till mänskliga 

rättigheter inom företaget (ibid). Hexagon följer i detta avseende ett eget framtaget ”Code 

of Conduct” som måste följas av företags anställda. Sista delen som beror anställda är 

hälsa och säkerhet. I denna del nämner de att de följer alla regler för att säkerställa 

hälsosamma arbetsförhållanden. I slutet av sidan presenteras grafer och tabeller över 

medelvärdet för antalet anställda mellan 2006 och 2010, mängden anställda inom olika 

områden och antalet anställda per region mellan 2006 och 2010 (ibid).  

 

På sista sidan i CSR-delen presenteras deras samhällsfrämjande aktiviteter. Deras primära 

insats för samhället består i att erbjuda teknik från företaget till frivilligorganisationer och 

myndigheter samt samarbete med olika universitet (Hexagon 2011, s. 35). Därefter 

presenteras en graf över antalet anställda per land och en tabell över fördelningen mellan 

män och kvinnor. Avslutningsvis presenteras deras värdegrund som är; hållbar vinst, 

hastighet, professionalitet, trovärdighet, entreprenörskap och ansvarstagande (ibid). 
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Figur 5. Innehållsfördelning i CSR-delen för Hexagon 2010 

  

4.6 Peab 

 

Peab grundades 1959 och verksamheten utgjordes då av avfallshantering hos bönder
8
. 

Idag utgörs kärnverksamheten av olika typer av byggnadsarbete
9
. Deras marknadsområde 

är Norge, Sverige och Finland
10

. Peab finns för handel på Large-Cap listan. 

 

                                                 
8
 http://www.peab.com/About_Peab/History 

9
 http://www.peab.com/About_Peab/Business 

10
 http://www.peab.com/About_Peab/Market 
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4.6.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 

 

CSR-informationen för år 2010 återfinns i årsredovisningen under avsnittet 

”Sustainability” som består av fyra sidor. Någon fristående CSR-redovisning för 2010 

ges inte ut. Däremot har Peab ett fristående dokument som innehåller företagets policy 

inom arbetsmiljö, miljö och kvalité. Ingen del är upprättad enligt något ramverk för 

miljö- eller hållbarhetsredovisning. 

 

Inledningen i CSR-delen börjar med att berätta att Peab arbetar på att kunna börja 

rapportera enligt GRI från och med 2012 (Peab 2011, s. 32). Nästkommande del berör 

anställda. I denna del tar de inledningsvis upp att de vill etablera långvariga samarbeten 

med sina anställda och partners (ibid). Därefter berättar Peab att de startat en process för 

att upprätta en årlig handlingsplan för förbättringar gällande hälsa och säkerhet. De har 

också granskat arbetsplatsförhållanden under året för att kunna göra förbättringar. För att 

förhindra problem beaktar de eventuella arbetsplatsproblem redan i planeringsfasen 

(ibid). Därefter beskriver Peab hur de följer upp arbetsrelaterade incidenter. Peab 

använder ett webbaserat system för att registrera arbetsrelaterade incidenter och de 

presenterar även mängden i form av kvantitativa data (Peab 2011, s. 33). Avsnittet 

fortsätter med att presentera förändringen i sjukfrånvaro i form av kvantitativa data 

jämfört med 2009. Därefter berättar de om sin undersökning bland anställda som används 

för att uppmärksamma problemområden. Det som presenteras gällande denna 

undersökning är att 77 procent rekommenderar Peab som arbetsplats. Efter denna del 

berättar Peab att de startat ett program för att främja hälsa inom företaget som i slutändan 

ska leda till att Peab ska bli den mest hälsosamma arbetsplatsen i byggindustrin. Slutet av 

detta avsnitt presenteras två diagram som visar förändringen mellan 2006 och 2010 

gällande arbetsolyckor och sjukfrånvaro (ibid). Efter avsnittet som berör anställda 

kommer delen som behandlar miljöfrågor.  

 

Inledningsvis berättar Peab att de har en ny vision och har valt ut fem områden där de ska 

bedriva hållbart miljöarbete (Peab 2011, s. 33). Dessa områden är: sparsamhet med 

resurser, effektiv energihushållning, avfallshantering, val av produkter och kemikalier 

samt transport (ibid). Miljödelen fortsätter därefter med beskrivning av olika 

utbildningsaktiviteter de genomför för att träna personal i planeringsstadiet att beakta 

miljöfrågor (Peab 2011, s. 34). Därefter berättar Peab att de har integrerat miljöaspekter i 

sitt operationella arbetssystem. Denna del fortsätter med att nämna att de byggnader Peab 

bygger ska från och med år 2010 alltid uppnå hösta nivån i miljöklassning enligt det 

svenska miljöbyggnadsklassningssystemet. Därefter forstätter de att beskriva hur de 

sköter avfallshantering. De redovisar att ca 65 procent av allt avfall återvinns men siktar 

på 70 procent i framtiden (ibid). Efter denna del redovisas avsnittet om etik.  

 

I början av delen om etik berättar Peab att de är ett bra företag att göra affärer med 

eftersom de bygger sin verksamhet på tillit (Peab 2011, s. 34). Efter denna del presenterar 

Peab hur de ställer krav på olika affärspartners gällande miljö och hållbar utveckling 

(Peab 2011, ss. 34-35). Detta sker med hjälp av ett egenkonstruerat ”Code of Conduct” 

baserat på principerna från UNGC som varje affärspartner måste uppfylla (ibid). Efter 

denna del presenterar de hur det ställer krav på sig själva gällande etik. I detta avsnitt 
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berättar de att varje person i ledande befattning måste genomgå ett etikprogram och de 

förväntar sig att alla inom organisationen har gått igenom detta program i slutet av 2011 

(Peab 2011, s. 35). De poängterar också att nya delar i etikprogrammet kommer att läggas 

till när samhället utvecklas och behov uppstår. Avslutningsvis berättar de att om någon 

bryter mot någon etisk regel tas ärendet upp till ett råd som beslutar om eventuell åtgärd. 

I den avslutande summeringen av etikdelen tar de även upp att de sponsrar olika sociala 

och humanitära program, men utelämnar kvantitativ data (ibid). 

 

Introduktion

Personal

Miljö

Etik

 
Figur 6. Innehållsfördelning i CSR-delen för Peab 2010 

 

4.7 Beijer Alma 

 

Beijer Alma är ett industriföretag som tillverkar komponenter i form av specialkablar, 

industrifjädrar, chassifjädrar och de arbetar också med industrihandel
11

. De grundades 

1983 och var då endast inriktade på uppköp av olika industriföretag. Beijer Alma har 

sedan dess växt i takt med att olika uppköp genomförts och de är idag närvarande på mer 

än 60 marknader. Idag finns Beijer Alma för handel på Mid-Cap listan. 

 

4.7.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 

 

Beijer Alma ger inte ut någon fristående CSR-rapport. De upplåter heller inte någon egen 

del i årsredovisningen åt CSR-information. Den del som behandlar CSR återfinns i 

förvaltningsberättelsen och är begränsad till miljöfrågor. 

 

Miljödelen i förvaltningsberättelsen börjar med att tala om att 11 av de 

produktionsanläggningar som är ägda av Lesjöfors har fått ISO 14001 certifiering (Beijer 

Alma 2011, s. 40). Alla produktionsanläggningar i detta företag är C-klassade vilket 

innebär att de inverkar minimalt på miljön. I detta företag sorteras allt avfall och 

återanvänds till hundra procent. Företaget Habia innehar klass B anläggning vilket 

innebär att de är tillståndspliktiga. Tillståndsplikten gäller flyktiga kolväten. Miljöarbetet 

i detta företag ägnades åt att reducera avfallsmängden vid produktionen. För Beijer Tech 

som har hand om industrihandel består miljöarbetet i att hantera transporter (ibid). Något 
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diagram över innehållsfördelningen är inte meningsfullt eftersom innehållet endast 

behandlar miljöfrågor. 

 

4.8 Haldex 

     

Haldex är ett företag som tillverkar olika fordonssystem med inriktning på bromssystem, 

hydraliksystem och kopplingssystem
12

. Haldexgruppen bildades 1985 i samband med 

konsolideringen av Haldex, Garphyttan och Hesselman. Haldex finns för handel på Mid-

Cap listan. 

  

4.8.1 Miljö- och hållbarhetsredovisning år 2010 

 

Jämfört med årsredovisningen från 2009 har Haldex valt att i årsredovisningen för 2010 

ta bort delen som behandlar CSR-information. I årsredovisningen från 2009 återfinns 

delarna som berör CSR-information under avsnitten personalhantering, socialt 

ansvarstagande och miljöarbete. De delar som berör miljö- och hållbarhetsinformation 

återfinns nu istället på deras hemsida i form av ett miljöpolicydokument och ett 

policydokument om socialt ansvarstagande. I policydokumentet om socialt 

ansvarstagande har de valt att tillämpa principerna från UNGC, FNs dokument om 

mänskliga rättigheter, OECDs riktlinjer för multinationella företag och principerna om 

arbetsrätt från International Labor Organization. Miljöpolicydokumentet är upprättat ur 

ett produktlivscykelperspektiv och beskriver hur deras miljöarbete ska genomföras.  

 

I årsredovisningen för 2010 återfinns miljö- och hållbarhetsinformation endast i 

förvaltningsberättelsen under avsnittet miljöpåverkan. I denna del nämner de att 

dotterbolaget Haldex Brake Products AB är tillståndspliktigt och rapporteringsskyldigt 

och att miljöpåverkan främst sker genom buller och utsläpp i vatten och luft (Haldex 

2011, s. 40). Något diagram är inte meningsfullt att upprätta eftersom CSR-redovisningen 

för 2010 är närmast obefintlig. 

 

4.9 Intervjusvar 

 

I denna del går jag igenom svaren och frågorna från intervjun med Dr. Fredrik Ljungdahl 

vid PricewaterhouseCoopers. 

   

4.9.1 Fråga 1 

 

Vilken erfarenhet har du av miljöredovisning? 
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Fredrik Ljungdahl
13

 har forskat, undervisat och varit rådgivare inom miljö- och 

hållbarhetsredovisning i cirka 20 år. 

4.9.2 Fråga 2 

 

Vad tycker du om jämförelsemöjligheterna mellan olika företags CSR-rapportering bland 

de företag som inte tillämpar GRI? 

 

Ljungdahl anser att jämförelser även mellan dem som använder GRI inte heller alltid är 

möjlig vilket medför att utsikterna att jämföra andra bolag ter sig ännu mer begränsad. 

Ljungdahl poängterar dock att det beror på vilken information/indikator som ska 

jämföras. Ljungdahl nämner att det exempelvis finns internationella standarder för hur 

man mäter/redovisar CO2-utsläpp (GHG protocol), som GRI i sin tur lutar sig mot vilket 

innebär att så länge olika bolag använder samma standard så finns det vissa möjligheter 

att jämföra. Han poängterar vidare att det är mycket branschberoende vilket innebär att 

det är betydligt lättare och mer meningsfullt att jämföra bolag i samma bransch än mellan 

branscher. 

 

4.9.3 Fråga 3  

 

Kan du se någon tendens att företag som inte följer GRI dominerar sin CSR-rapportering 

av mestadels positiv information? 

 

Ljungdahl anser sig inte ha inte den överblicken att han kan bekräfta detta, men 

misstänker att så kan vara fallet. Han nämner att bland dem som inte tillämpar GRIs 

redovisningsprinciper så tenderar redovisningarna i större utsträckning att vara av 

reklamkaraktär. Han nämner vidare att det kan vara så även bland dem som följer GRI 

vilket innebär att det är nästan ännu viktigare i detta perspektiv att en redovisning är 

granskad av extern part än att den följer GRI. 

 

4.9.4 Fråga 4 

 

Kan du se någon tendens att företag som inte följer GRI i större utsträckning använder 

sig av kvalitativ information? 

 

Ljungdahl anser att det sannolikt är så därför att det inte ställs krav på några särskilda 

kvantitativa indikatorer om man inte följer GRI. 

 

4.9.5 Fråga 5 
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Anser du att de företag som inte tillämpar GRI lägger större fokus på en viss del i sin 

CSR-rapportering? 

 

Ljungdahl anser att det sannolikt är så. Han poängterar att så länge det inte är någon som 

ställer krav (intressenter) eller granskar informationen (revisorer) så kan ju företagen 

redovisa vad/hur de vill. 

 

4.9.6 Fråga 6  

 

Anser du att miljö- och hållbarhetsredovisning i vissa fall kan vilseleda och i så fall hur? 

 

Ljungdahl anser att de kan det genom tendens att framhäva positiva nyheter, mindre 

precision (avsaknad av indikatorer) och liknande. Han poängterar att redovisningen inte 

blir bättre än det syfte man har med publikationen och den information som man stoppar 

in i den. 

 

4.9.7 Fråga 7 

 

Anser du att legitimitetsteorin är den bästa förklaringen till varför företag väljer att 

redovisa miljö- och hållbarhetsinformation? 

 

Ljungdahl anser att det finns flera bra förklaringar, men legitimitet är ett viktigt skäl för 

att redovisa, i syfte att uppnå eller bibehålla legitimitet. De andra förklaringarna han 

nämner är uttalade krav eller förväntningar från vissa intressenter, en egen önskan att 

mäta, följa upp och presentera ett utfall, ett sätt att minska belastningen från alla de 

enkäter som större bolag får ta emot med mera. 

 

4.9.8 Fråga 8 

 

Vilka anser du är de främsta orsakerna till att företag rapporterar miljö- och 

hållbarhetsredovisning? 

 

Förutom ovan nämnda anledningar i svaret på fråga 7 tror han att för börsföretag är det 

investerarnas krav och förväntningar som är en drivande faktor. Han anser vidare att 

också allmänhetens intresse för frågorna och medias påtryckningar är en viktig orsak. 

 

4.9.9 Fråga 9 

 

Anser du att CSR-rapportering ska ske i form av separat rapport eller bör den vara 

integrerad i årsredovisningen? 
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I denna fråga anser Ljungdahl att CSR-rapportering ska ske i form av både separat 

rapport och integrerad i årsredovisningen. Skälet som motiverar svaret är att de har olika 

målgrupper och användningsområden. Han anser vidare att det är viktigt att få in 

strategisk koppling i årsredovisningen, men det finns också skäl att göra en fylligare 

publikation för andra intressentgrupper. 

 

4.9.10 Fråga 10 

 

Har du noterat att innehållet i informationen i företags CSR-rapportering förändrats på 

något sätt genom åren och i så fall hur - är den mer kvalitativ mer kvantitativ? 

 

På denna fråga svarar Ljungdahl att över ett något längre tidsperspektiv (5-10 år) så har 

företags CSR-rapportering absolut blivit bättre, mer noggrann och mer kvantitativ (bättre 

kvalitet i rapporteringen och fler nyckeltal). 

 

4.9.11 Fråga 11 

 

Vad anser du är den främsta orsaken till varför företag inte lämnar någon miljö- eller 

hållbarhetsinformation? 

 

Ljungdahl anser att ointresse och andra prioriteringar, bristande insikt, inga explicita krav 

från ägare/investerare eller andra intressenter är de främsta orsakerna till varför företag 

inte lämnar någon miljö- eller hållbarhetsredovisning. 

 

4.9.12 Fråga 12 

 

Har du märkt att företag blir mer angelägna att rapportera CSR information när något 

negativt har inträffat bland de företag som inte följer GRI? 

 

I denna fråga anser Ljungdahl att det antagligen är så generellt sett, men han har inget 

konkret exempel. Han poängterar att det inte heller är en fråga om "antingen/eller". Bland 

de företag som möjligen råkar ut för en incident så kan de troligtvis redan ha en 

hållbarhetsredovisning, i vissa fall även i enlighet med GRI och en incident i sig behöver 

inte automatiskt leda till att företag börjar redovisa enligt GRIs riktlinjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 35 - 

5 Analys 
 

I detta kapitel kommer empirin att kopplas till teorin. Från empirin har jag har valt ut de 

mest intressanta delarna att ta med i analysen och jag väver även in de frågor som jag 

ställde i inledningen. 

 

5.1 Skillnader mellan branscherna 

 

Enligt legitimitetsteorin finns ett socialt kontrakt mellan företaget och samhället och detta 

kontrakt består av de förväntningar som samhället kan tänkas ha på företaget (Deegan 

2006, s.254). I energibranschen och främst oljeindustrin, där de fyra företagen jag valt att 

studera inom denna bransch ingår, kan man förvänta sig att det sociala kontraktet är 

mycket bräckligt. Efter oljeutsläppet i Alaska 1989 började fler företag inom oljeindustrin 

att rapportera mer miljö- och hållbarhetsinformation (Deegan 2006, s. 259). Mängden 

sidor som behandlar CSR-information uppgår till totalt 22 sidor bland oljeföretagen mot 

8 sidor bland industriföretagen. Detta kan ha sin förklaring i att oljeföretag är mer 

benägna att rapportera miljö- och hållbarhetsinformation jämfört med företag som inte 

lika lätt kan drabbas av legitimitetsproblem. Beroende på hur mycket legitimitet som ska 

bibehållas varierar också bördan på företaget att bibehålla denna legitimitet (O’Donovan 

2002, s. 350). Detta styrker också påståendet om att oljeföretag i regel måste anstränga 

sig mer för att bibehålla sin legitimitet. I samband med olyckan i Alaska 1989 ökade 

bördan på oljeföretag att rapportera miljö- och hållbarhetsinformation för att bibehålla sin 

legitimitet. Bland de fyra oljeföretagen som jag valt att studera tillägnar de större del av 

sina CSR-rapporter åt att visa hur de engagerar sig i samhället jämfört med företagen i 

industribranschen som enbart kort och generellt nämner sina samhällsfrämjande bidrag 

och aktiviteter. Bland oljeföretaget går endast Alliance Oil så långt att de redovisar 

kvantitativ data om hur stort deras engagemang är i olika samhällsfrämjande projekt.  

 

Redovisning av miljö- och hållbarhetsinformation kan också förbättra förhållandet mellan 

företag och dess samarbetspartners och ge konkurrensfördelar gentemot konkurrenter i 

form av ökat förtroende (Frost & Wilmshurst 2000, s. 12). Detta är något som Peab har 

valt att använda sig i när de väljer sina samarbetspartners. Deras affärspartners är tvungna 

att följa principerna från UNGC för att få lov att göra affärer med dem. Även Lundin 

Petroleum och Haldex följer UNGC. I detta avseende går det att påvisa likheter. 

Likheterna mellan branscherna ligger till störst del i användandet av policys och 

principer. 

 

Bland Mid-Cap företagen var skillnaden större i mängden redovisad miljö- och 

hållbarhetsinformation mellan branscherna jämfört med Large-Cap företagen. Företagen 

inom industribranschen på Mid-Cap listan upplät inte någon egen del åt miljö- och 

hållbarhetsinformation förutom den information som måste finnas i 

förvaltningsberättelsen enligt 6 kap. ÅRL. Inom oljeindustrin producerade Mid-Cap 

företagen sammanlagt 5 sidor CSR-information. Large-Cap företagen inom oljeindustrin 

producerade sammanlagt 17 sidor jämfört med 8 sidor för företagen inom 

industribraschen.   
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5.2 Kvalitativ och kvantitativ information 

 

Enligt Larsson (2010, s. 3) innebär den ökade mängden information som redovisas inte 

automatisk att kvalitén är hög. Eftersom de företag jag valt inte tillämpar GRI eller något 

frivilligt ramverk som ställer krav på att kvantitativ data ska redovisas blir också 

innehållet helt och hållet styrt av vad företagen själva vill redovisa. I frågan som ställdes 

till Fredrik Ljungdahl
14

 gällande om han kan se någon tendens att företag som inte följer 

GRI dominerar sin CSR-rapportering av mestadels positiv information svarar han bland 

annat att innehållet i många fall har reklamkaraktär. Detta är något som går att upptäcka i 

CSR-informationen bland de företag jag valt att studera. Flera företag beskriver gärna 

vad de gör i sitt CSR-arbete men få av dem ägnar någon stor del åt resultat eller 

jämförelser med föregående år. Flera av företagens information får lätt reklamkaraktär 

eftersom de nästintill bara inkluderar deras olika policys eller värdegrund i CSR-delen. 

 

Innehållet skiljer sig åt i informationskvalité i de olika delarna av CSR-rapporterna. I de 

beskrivande kvalitativa delarna går det att urskilja olika grader av 

informationsutlämnande. I de fall när de redovisar policys eller värdegrunder konstaterar 

de oftast bara att de ämnar följa dem. Policys eller värdegrundsinformation har i regel 

ganska lågt informationsvärde om man vill veta vad som egentligen sker i deras miljö- 

och hållbarhetsarbete. Denna information kan fungera som en introducerande del men är 

långt ifrån tillräcklig. 

 

Den andra informationsgraden återfinns i de delar där de väljer att beskriva vilka åtgärder 

de vidtar. Denna något mer användbara information återfinns exempelvis i delen i PA 

Resources miljödel där de visar var deras verksamhet medför miljöpåverkan och vilka 

åtgärder de vidtar inom dessa områden. Stora delar av CSR-rapporterna i flera av 

företagen ägnas åt att beskriva olika åtgärder inom olika områden.  

 

Förutom åtgärder går det att urskilja den information som kan klassas som resultatet av 

deras miljö- och hållbarhetsarbete. Reslutat kan presenteras både kvalitativt och 

kvantitativt. Lundin Petroleum presenterar sina resultat i form av både kvantitativ och 

kvalitativ information och jämför med föregående år. PA resources presenterar endast 

reslutat i form av kvantitativ data för 2010 vilket medför att jämförelsemöjligheten och 

uppfattningen om deras miljö- och hållbarhetsarbete blivit bättre eller sämre försvinner. 

 

Överlag var innehållet i CSR-delen i årsredovisningarna mestadels ägnade åt kvalitativ 

information. De företag som var mest benägna att presentera kvantitativ information var 

Alliance Oil och Lundin Petroleum. Detta kan möjligtvis förklaras med att båda är 

oljeföretag och båda finns på Large-Cap listan vilket också ökar trycket att presentera 

kvantitativ data. 

  

Det mesta av den kvantitativa informationen hos alla företag jag valt att studera återfinns 

i avsnitten som gäller personal. I dessa avsnitt var det vanligt förekommande med 

tabeller, diagram och grafer som visade antalet arbetsolyckor, indelning av personalen 
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efter kön, antalet förlorade arbetstimmar och liknande statistik. Fyra av de sex företag 

som avsätter egen del i årsredovisningen åt CSR-information eller upprättar fristående 

CSR-rapport, inleder med avsnitt om anställda efter introduktionen till CSR-avsnittet. 

 

I delarna som berör vilka satsningar företagen gör i samhället i form av sponsringar eller 

välgörenhetsprojekt var det endast Alliance Oil som redovisade kvantitativa data. 

  

5.3 GRI perspektiv 

 

GRI är idag det ledande ramverket för rapportering av miljö- och hållbarhetsinformation. 

I november 2008 beslöt regeringen att alla statliga bolag skall upprätta sin miljö- och 

hållbarhetsredovisning enligt GRI (Utrikesdepartementet 2010). Ur detta perspektiv är 

det intressant att jämföra hur väl företag som inte tillämpar GRI uppfyller kraven från 

GRI. 

 

Enligt GRI ska miljö- och hållbarhetsredovisning innehålla både positiv och negativ 

information på ett balanserat sätt (GRI 2011b, s. 3). 

 

I definiering av innehåll är nästa viktiga princip att all information i rapporten ska vara 

utformad efter hållbarhetskontexten (GRI 2011b, s. 11). Information som endast 

behandlar olika individuella trender är inte tillräckligt bra för att avgöra om hållbar 

utveckling uppnås eller inte (ibid). I CSR-rapporten från Alliance Oil redovisar de 

sammansättningen mellan kvinnor och män. Under 2010 har andelen kvinnor ökat med 

en procent jämfört med början av året. De skriver dessutom att det indikerar att företaget 

går mot en balanserad fördelning av män och kvinnor. 

  

Enligt GRI (2011b, s. 14) är jämförbarhet viktigt och innehållet måste ha en viss 

konsistens för att intressenter ska kunna jämföra förändringar som sker. Fullständighet är 

också en viktig princip som behandlar avgränsningar och tidsaspekter som bör tas hänsyn 

till (GRI 2011b, s. 12). Att endast jämföra förändringen under början och slutet av ett år 

och hävda att det indikerar att de går mot mer balanserad fördelning kan inte anses som 

annat än missvisande. I CSR-avsnittet i årsredovisningen hos Lundin Petroleum görs 

jämförelser mellan 2009 och 2010. EnQuest och PA Resources saknar jämförelser med 

något föregående år. Hexagon gör jämförelser för vissa områden mellan år 2006 och 

2010 vilket medför att det är lättare att se trender. Hexagon gör, tillskillnad mot Alliance 

Oil, jämförelse i sammansättning mellan män och kvinnor mellan 2006 och 2010 vilket 

gör det avsevärt mycket lättare att avgöra om fördelningen balanseras eller inte. Peab 

nämner några jämförelser mellan föregående år och har diagram som visar 

trendutvecklingen gällande olyckor och sjukfrånvaro mellan 2006 och 2010. 

 

Information ska presenteras där det också tas hänsyn till hur påverkan sker på miljö och 

omgivning, och vilken sorts påverkan som sker på lokal, och i vissa fall global nivå, och 

vad som görs för att minska denna påverkan (GRI 2011b, s. 11). I CSR-rapporten från 

Alliance Oil kan man utläsa påverkan i form av utsläpp och vattenanvändning. Det som 

saknas är en indelning för var påverkan sker och den geografiska omfattningen. Vad som 
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görs för att minska påverkan på miljön är till största del den information som finns att 

finna i miljöavsnittet. För Lundin Petroleum gäller ungefär samma sak. Skillnaden ligger 

i att Lundin Petroleum ägnar större delen åt hur deras HSE-system fungerar i form av 

struktur och procedurer istället för direkta åtgärder de planerar att vidta. EnQuest nämner 

ett fåtal direkta åtgärder medan resten av informationen handlar om hur 

hanteringssystemet fungerar. PA Resources har förvånansvärt bra lyckats följa 

indelningskraven från GRI. I miljöavsnittet delar de in var miljöpåverkan sker och vilka 

åtgärder som ska vidtas i respektive del. Hexagon beskriver inte var påverkan sker. Peab 

som ska börja rapportera enligt GRI har identifierat fem områden där miljöpåverkan sker 

men de rapporterar inget mer än att tala om vilka områden det rör sig om.  

 

Nästa viktiga princip är fullständighet (GRI 2011b, s. 12). Denna del behandlar vidden av 

områden, avgränsningar och vilken tidsaspekt som bör tas hänsyn till i rapporten (ibid). I 

tidsaspekten inryms händelser som medför påverkan under både kort och lång tid som 

kan ha signifikant betydelse (ibid). 

 

Den andra huvudgruppen i rapporteringsprocessen är att säkerställa kvalitén (GRI 2011b, 

s. 13). I denna grupp ingår de principer som ser till att god kvalité upprätthålls i 

rapporterna (ibid). Den första och kanske viktigaste principen är balans (ibid). För att 

upprätthålla balans ska både positiv och negativ information presenteras. Den negativa 

information som finns att finna i CSR-rapporten från Alliance Oil är att totala mängden 

utsläpp har ökat och att de redovisar olyckor som inträffat under året. För Lundin 

Petroleum gäller samma sak. Någon negativ information finns inte att finna hos EnQuest 

förutom förlorad arbetstid på grund av olyckor som de skriver ligger på bättre nivå än 

branschsnittet. Enda negativa som inträffat för PA Resources är två arbetsolyckor. 

Hexagon redovisar ingen negativ händelse. Peab rapporterar negativa nyheter i form av 

att antalet arbetsolyckor har ökat något jämfört med föregående år. 

 

Jämförbarhet är nästa princip för att säkerställa att god kvalité uppnås (GRI 2011b, s. 14). 

Innehållet måste ha en viss form av konsistens för att intressenter med enkelhet ska kunna 

jämföra förändringar som sker. Alliance Oil har i sina tabeller valt att jämföra mellan 

2009 och 2010. Endast i tabellen som visar sammansättningen av män och kvinnor görs 

jämförelsen mellan början och slutet av 2010. För Lundin Petroleum jämförs alla data 

med föregående år. EnQuest har inga tabeller eller diagram som gör det enkelt att jämföra 

data. PA Resources har delat in sina data på olika områden vilket gör det lättare att 

jämföra men några jämförelser från föregående år finns inte med. Hexagon gör endast 

jämförelser inom området som berör anställda. Peab visar bara förändringar som berör 

anställda.  

 

Efter huvudgrupperna i rapporteringsprocessen kommer vilket innehåll som ska redovisas 

i rapporten (GRI 2011b, s. 19). De tre huvudgrupperna i innehållet är strategi och profil, 

ledningssätt och den tyngsta delen som är indikatorer för mätningar (ibid). 

 

I strategidelen ska information finnas som beskriver företagets förhållningssätt till hållbar 

utveckling (GRI 2011b, s. 20). Detta är till för att skapa en kontext till nästkommande 

delar i rapporten (ibid). I organisationsprofilen ska grundläggande fakta om företaget 
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finns så som organisationens storlek i form av antalet anställda, marknader företaget 

vänder sig till och information av liknande karaktär (GRI 2011b, s. 21). Alliance Oil 

förmedlar, i introduktionsdelen, sitt förhållningssätt till hållbar utveckling på ett för 

läsaren acceptabelt sätt. Alliance Oil har inte vad man skulle kalla för 

organisationsprofildel men det som kan tillhöra denna del är deras redovisning av antalet 

anställda. Lundin Petroleum som valt att tillämpa principerna från UNGC skapar sin 

hållbarhetskontext genom att i inledningen gå igenom vad dessa medför i företagets 

miljö- och hållbarhetsarbete. EnQuest skapar ingen bra kontext för den 

hållbarhetsinformation som finns. Inledningen beskriver hur de byggt upp företaget i 

form av val av personal och fortsättningen med hur de skyddar miljön går direkt in på 

resultat för året. PA Resources beskriver sitt förhållningssätt till hållbar utveckling på ett 

acceptabelt sätt i inledningen i form av en faktaruta. Däremot saknas organisationsprofil. 

Hexagon skapar ingen riktig kontext i inledningen som berör förhållningssätt gällande 

miljö och hållbarhet. Inledningen är av organisationsprofilkaraktär där de presenterar 

grundläggande fakta om vad för typ av verksamhet de bedriver och att de finns i flera 

länder. Peab saknar organisationsprofil helt. Något förhållningssätt finns inte heller som 

kan skapa kontext för nästkommande delar.   

 

Indikatorer för mätningar är indelade i ekonomiska, miljörelaterade och sociala 

kategorier (GRI 2011b, s 24). För varje del ska ledningens förhållningssätt finnas som 

beskriver ledningens synsätt av det som presenteras (ibid). Denna del ska vara mer 

detaljerad än den del som beskriver företagets strategi, som är tänkt att ha en 

övergripande karaktär (ibid). Alliance Oil mäter med hjälp av olika HSE indikatorer och 

förklaringar till uppmätta reslutat finns att finna i rapporten. För Lundin Petroleum gäller 

samma sak. EnQuest saknar förklaringar till de uppmätta resultat de redovisar. PA 

Resources kommenterar endast statistiken som berör hälsa och säkerhet för personal. 

Hexagon kommenterar kort resultaten som berör anställda. Peab kommenterar reslutat 

som berör personal och miljö. 

 

Den miljörelaterade delen i hållbarhetsredovisningen inkluderar både levande och icke-

levande delar av naturen och sträcker sig mellan land, luft och vatten (GRI 2011b, s. 27). 

I denna del ska påverkan av företagets produkter och direkta operationella verksamhet 

ingå (ibid). Förutom grundläggande krav om ledningens uttalanden ska även en 

miljöpolicy finnas (ibid). Det bör finnas information som talar om vad som bör göras 

bättre och vad som lyckats bra (ibid). Alliance Oil har i sin CSR-rapport inte någon tydlig 

indelning var miljöpåverkan sker. Det finns ingen tydlig del som kan gå under 

benämningen miljöpolicy, förutom delen om organisationsmål som kort nämner att ett av 

målen är att minska företagets påverkan på miljön. Alliance Oil har i sin rapport mycket 

information om vad som ska göras bättre eller implementeras. Avsevärt mindre 

information finns om vad som lyckats bra. Lundin Petroleum har valt att avsätta två 

rubriker där de i en punktlista räknar upp vad som varit bättre och sämre jämfört med 

föregående år. Detta förtydligande gör det enklare att se skillnader i form av vad som 

lyckats bra och vad som lyckats mindre bra. I inledningen av CSR-delen har de även med 

sina olika policys som är relaterade till miljö- och hållbarhet. EnQuest saknar alla delar 

förutom att målet för antalet olyckor är noll vilket är något de vill förbättra. Det är i den 

miljörelaterade delen som PA Resources gjort sin indelning var påverkan sker. Däremot 
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saknas miljöpolicy och det saknas även information om vad som lyckats bra. Information 

om vad som ska göras bättre är av generell karaktär och avser inte resultaten för 2010. 

Hexagon har inte någon fristående indelning vart miljöpåverkan sker och miljöpolicy 

saknas. Istället har Hexagon beskrivit sin produktlivscykel där de tar upp vad de olika 

stegen innebär ur miljö- och hållbarhetsaspekt. Peab presenterar ingen miljöpolicy. Det 

som de redovisar som har lyckats bra gällande miljö är avfallshanteringen som blivit 

bättre. 

 

5.4 Avsaknad av CSR-redovisning 

 

Endast två av de utvalda företagen hade inte någon CSR-redovisning i form av egen del i 

årsredovisningen eller i en fristående rapport. I en studie utförd av Frost och Wilmshurst 

(2000, s. 22) framkom att företagsledningen oftast ökar mängden miljö- och 

hållbarhetsinformation för de intressenter som upplevs ha störst behov av den. Enligt 

detta beteendemönster kan förklaringen finnas till varför Haldex valde att ta bort sin 

CSR-information från årsredovisningen 2010 och istället placera den på sin hemsida. I 

frågan om CSR-rapportering ska ske i form av separat rapport eller om den bör vara 

integrerad i årsredovisningen svarar Fredrik Ljungdahl
15

 att de är till för olika 

målgrupper, vilket kan förklara att Haldex år 2010 inte ansett att miljö- och 

hållbarhetsinformation har varit relevant för de som läser deras årsredovisningar, utan 

istället passar den bättre på hemsidan för målgruppen som läser CSR-information. I 

frågan om vad Fredrik Ljungdahl anser är den främsta orsaken till varför företag inte 

lämnar någon miljö- eller hållbarhetsinformation nämner han bland annat inga explicita 

krav från ägare och investerare eller andra intressenter, vilket också kan förklara varför 

Haldex valt att ta bort sin CSR-information i årsredovisningen för 2010. 

 

Beijer Alma avsatte inte heller någon egen del åt CSR-information. Varför de inte valt att 

redovisa någon CSR-information kan bero på olika orsaker Fredrik Ljungdahl nämner; 

ointresse och andra prioriteringar, bristande insikt, inga explicita krav från 

ägare/investerare eller andra intressenter.  

 

Enligt Larsson (2010, s. 4) finns de företag som inte presenterar någon form av 

hållbarhetsinformation alls till största del på Mid-Cap listan inom IT och den finansiella 

sektorn. Förklaringen till varför det är så beror dels på vad Ljungdahl nämner i fråga elva 

om varför företag avstår från att redovisa, nämligen främst ointresse och andra 

prioriteringar, bristande insikt, inga explicita krav från ägare/investerare eller andra 

intressenter. Det går också att söka denna förklaring i legitimitetsteorin. Enligt 

O’Donovan (2002, s. 350) varierar bördan på företagen beroende på hur mycket 

legitimitet som ska bibehållas. För mindre företag inom branscher som IT och den 

finansiella sektorn vars verksamhet inte har någon stor miljöpåverkan finns inte heller 

samma krav att legitimera verksamheten i form av att upprätta CSR-rapporter. Större 

företag har högre krav på att legitimera sin verksamhet och upprätta CSR-rapporter, i 

synnerhet om verksamheten medför stor påverkan på miljön. 
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6 Resultat och slutsatser 
 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom resultatet från analysen och besvara frågorna 

som ställdes i inledningen. 

 

CSR-redovisning som inte följer något ramverk för vad som ska finnas och hur det ska 

presenteras genomförs helt enligt företagens egen vilja. Därför är inte heller resultaten jag 

fått fram genom studien av företagen förvånande. 

 

I frågan om vilka skillnader det finns mellan företag inom olika branscher har jag 

upptäckt att den mest framträdande likheten är att företagen, oavsett om det tillhör olika 

branscher eller inte, gärna redovisar på vilket sätt de genomför sitt miljö- och 

hållbarhetsarbete. Skillnaderna inom industriföretagen var etikdelen som Peab hade och 

Hexagon saknade. Beijer Alma och Haldex som saknade CSR-del skiljde givetvis ut sig 

jämfört med de andra industriföretagen. Den största skillnaden mellan oljeföretagen var 

indelningen i var miljöpåverkan sker. 

 

På frågan om det finns väsentliga skillnader branscherna emellan har jag upptäckt att 

företagen inom oljeindustrin var mer benägna att rapportera längre och fylligare än 

industriföretagen. Oljebolagen avsatte också större del åt samhällsfrämjande insatser.  

 

I frågan om det går att se att företagen utnyttjar CSR-redovisningen på ett vilseledande 

sätt kan jag konstatera att det går att se i vissa fall. I denna studie var det Alliance Oil 

som hävdade att en trend uppnåtts gällande fördelning mellan män och kvinnor baserat på 

data från början och slutet av år 2010, vilket kan anses missvisande då trender endast kan 

påvisas om data presenteras för mer än ett år.   

 

På frågan om hur väl företagen uppfyller kraven från GRI har jag kommit fram till att det 

varierar ganska kraftigt. Vissa av företagen uppfyllde en skaplig mängd av vissa baskrav 

medan andra inte var i närheten av något krav alls. 

 

I studien, gällande kvalitativ och kvantitativ information, var det tydligt att innehållet 

mest utgörs av kvalitativ information. Det gick också att urskilja, för läsaren eller 

intressenten, olika informationsvärden eller grader av informationskvalité i den 

kvalitativa informationen. Lägst informationsvärde för beslutsfattande har de delar som 

berör företags olika värdegrunder och högst informationsvärde har de delar som beskriver 

faktiska åtgärder som vidtagits eller ska vidtagas. Endast tre företag ägnade någon större 

del åt vad som kan anses vara lågt informationsvärde för beslutsfattande. I figurerna 

presenteras denna typ av information under indelningarna etik eller grundvärderingar.    
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7 Diskussion och förslag till vidare forskning 
 

I denna del för jag en diskussion om resultaten i föregående kapitel och ger förslag till 

vidare forskning. 

7.1 Diskussion 

 

Det som varit huvudsyftet med uppsatsen var att se hur företag redovisar sin miljö- och 

hållbarhetsinformation. Jag tycker att jag har fått en ganska bra bild av hur företag som 

inte väljer att redovisa enligt något ramverk väljer att upprätta sin CSR-redovisning. 

Variationen är ganska kraftig i innehållet överlag. Ljungdahl
16

 svarar i intervjun att om 

krav saknas från intressenter eller om ingen granskar rapporterna så kan företagen 

redovisa hur de vill. Detta håller jag med om. Det som kanske är viktigast är att 

informationen granskas av revisorer så att den presenteras på ett korrekt och balanserat 

sätt. Gällande skillnaderna mellan branscherna är det förståeligt att företag som medför 

större påverkan på miljön och som bedriver verksamhet som kan uppfattas som känslig 

också rapporterar mer miljö- och hållbarhetsinformation rent naturligt. De företag som 

vet eller upplever att vad de gör inte påverkar samhället negativt, struntar hellre i att 

upprätta någon miljö- eller hållbarhetsredovisning. Skillnaderna mellan mängden 

kvalitativ och kvantitativ information har helt enkelt sin naturliga förklaring i att det är 

lättare att bara ha med policyinformation eller beskriva vad som genomförs eller ska 

genomföras jämfört med att faktiskt mäta och samla in data inom flera olika områden. I 

frågan om hur väl de uppfyller kraven från GRI upptäckte jag att åtminstone ett av dem 

tittat på delen som behandlar vilka indelningar som ska göras i miljödelen. Om inte GRI 

hade funnits så hade antagligen inte denna indelning gjorts alls. Ett av företagen var på 

väg att börja rapportera enligt GRI vilket är positivt. Förhoppningsvis kommer alla 

företag jag valt att studera börja rapportera enligt GRI i framtiden. 

     

7.2 Förslag till vidare forskning 

 

Forskning inom detta område bör fortsätta bedrivas med inriktning mot hur företag 

redovisar CSR-information. Så länge det inte finns ett ramverk som alla måste följa kan 

företag i viss mån redovisa som de önskar. Därför är det viktigt att följa denna 

utveckling. 

 

Dessutom bör forskning bedrivas gällande strategier för att behålla och reparera 

legitimitet. Jag tror att många företag är intresserade av att veta vilka strategier som finns 

att tillgå när kriser inträffar och hur dessa ska hanteras i CSR-delen.   
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9 Bilaga 1: Intervjufrågor 

1. Vilken erfarenhet har du om miljöredovisning? 

2. Vad tycker du om jämförelsemöjligheterna mellan olika företags CSR-rapportering 

bland de företag som inte tillämpar GRI? 

3. Kan du se någon tendens att företag som inte följer GRI dominerar sin CSR-

rapportering av mestadels positiv information? 

4. Kan du se någon tendens att företag som inte följer GRI i större utsträckning använder 

sig av kvalitativ information? 

5. Anser du att de företag som inte tillämpar GRI lägger större fokus på en viss del i sin 

CSR rapportering? 

6. Anser du att miljö- och hållbarhetsredovisning i vissa fall kan vilseleda och i så fall 

hur? 

7. Anser du att legitimitetsteorin är den bästa förklaringen till varför företag väljer att 

redovisa miljö- och hållbarhetsinformation? 

8. Vilka anser du är de främsta orsakerna till att företag rapporterar miljö- och 

hållbarhetsredovisning? 

9. Anser du att CSR-rapportering ska ske i form av separat rapport eller bör den vara 

integrerad i årsredovisningen? 

10. Har du noterat att innehållet i informationen i företags CSR-rapportering förändrats 

på något sätt genom åren och i så fall hur - är den mer kvalitativ mer kvantitativ? 

11. Vad anser du är den främsta orsaken till varför företag inte lämnar någon miljö- eller 

hållbarhetsinformation? 

12. Har du märkt att företag blir mer angelägna att rapportera CSR information när något 

negativt har inträffat bland de företag som inte följer GRI? 
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