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Abstract 
 

Sustainability reporting is a relatively new phenomenon and how organizations are supposed 

to handle this is not quite clear. This study focuses on the shift of this type of reporting from 

the beginning of the 21th century until the latest published sustainability reports from 2013 

and 2014 from big Swedish enterprises. The study includes three different enterprises from 

three different business areas to examine differences and similarities with our own analysis 

model. Furthermore we decided to conduct this survey with legitimacy theory in mind to get 

an understanding of why enterprises report on sustainability the way they do. We found that 

two of the enterprises evolved considerable and the reports included more relevant 

information over time, while the third enterprise showed, in relation to the other enterprises, 

relatively consistent information and reports from the early years to 2014. Our study shows 

that the introduction of GRI has affected reporting of sustainable information and the 

enhanced expectations of the community on enterprises also influences reporting. This study 

is conducted in Swedish. 
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Sammanfattning 
 

Hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt fenomen och hur företag ska hantera detta är oklart. 

Denna studie fokuserar på förändringen över tid av denna typ av rapport från början på 2000-

talet fram till de senast publicerade rapporterna, 2013 och 2014 i stora svenska företag. Vi 

granskade tre företags hållbarhetsrapporter från olika branscher för att identifiera skillnader 

och likheter med hjälp av en egen analysmodell. Vi valde vidare att utföra denna 

undersökning med legitimitetsteorin i åtanke för att få en förståelse för varför företag 

hållbarhetsrapporterar som de gör. Vi kunde se att två av företagen utvecklades relativt 

mycket från och med att de började hållbarhetsredovisa fram till de senast upprättade 

rapporterna och uppvisade allt mer relevant information, medan det tredje företaget, i 

förhållande till de andra två, redan från början hade hög kvalitet på sina hållbarhetsrapporter 

och därmed inte utvecklades i samma utsträckning. Vi kom fram till att införandet av GRI har 

påverkat rapporteringen kring hållbar information och att samhällets ökade förväntningar på 

företag påverkar rapporteringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, hållbarhet, CSR, GRI. 

 



 

 IV 

Förkortningslista 
 

CS                Corporate Sustainability 

CSA          Corporate Social Accounting 

CSR              Corporate Social Responsibility 

GRI              Global Reporting Initiative 

NGO            Non-Governmental Organization 

RRM            Reputation Risk Management 

SER              Social and Environmental Reporting 

SR                Social Responsibility 

TBL             Triple Bottom Line 

WCED  World Commission on Environment and Development 



 

 V 

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

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ - 1 - 
1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................. - 3 - 
1.3 Frågeställningar .................................................................................................................. - 4 - 
1.4 Syfte ................................................................................................................................... - 5 - 
1.5 Avgränsningar .................................................................................................................... - 5 - 
1.6 Disposition ......................................................................................................................... - 5 - 

2 Metod .................................................................................................................................. - 6 - 
2.1 Metodval ............................................................................................................................ - 6 - 
2.2 Val av företag ..................................................................................................................... - 6 - 
2.3 Val av design ...................................................................................................................... - 7 - 
2.4 Undersökningens genomförande ........................................................................................ - 7 - 
2.5 Trovärdighet ....................................................................................................................... - 8 - 

2.5.1 Reliabilitet ..................................................................................................................... - 8 - 
2.5.2 Validitet ......................................................................................................................... - 9 - 

2.6 Litteratursökning ................................................................................................................ - 9 - 
2.7 Etiska ställningstaganden ................................................................................................. - 10 - 

3 Referensram ...................................................................................................................... - 11 - 
3.1 Hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning ................................................................ - 11 - 
3.2 Kvalitet i hållbarhetsredovisning ..................................................................................... - 12 - 
3.3 Utveckling framåt för hållbarhetsredovisning ................................................................. - 14 - 
3.4 Legitimitetsteorin ............................................................................................................. - 15 - 

3.4.1 Reputation Risk Management ...................................................................................... - 16 - 
3.5 Triple Bottom Line .......................................................................................................... - 17 - 
3.6 Global Reporting Initiative .............................................................................................. - 18 - 
3.7 Analysmodell ................................................................................................................... - 19 - 

4 Resultat ............................................................................................................................. - 21 - 
4.1 Coop ................................................................................................................................. - 21 - 

4.1.1 Textenlig reflektion ..................................................................................................... - 21 - 
4.1.2 Omfattande reflektion .................................................................................................. - 21 - 
4.1.3 Utveckling ................................................................................................................... - 22 - 
4.1.4 Legitimitet ................................................................................................................... - 22 - 
4.1.5 Triple Bottom Line ...................................................................................................... - 23 - 
4.1.6 GRI .............................................................................................................................. - 25 - 

4.2 H&M ................................................................................................................................ - 25 - 
4.2.1 Textenlig reflektion ..................................................................................................... - 25 - 
4.2.2 Omfattande reflektion .................................................................................................. - 25 - 
4.2.3 Utveckling ................................................................................................................... - 26 - 
4.2.4 Legitimitet ................................................................................................................... - 26 - 
4.2.5 Triple Bottom Line ...................................................................................................... - 26 - 
4.2.6 GRI .............................................................................................................................. - 29 - 

4.3 SKF .................................................................................................................................. - 29 - 
4.3.1 Textenlig reflektion ..................................................................................................... - 29 - 
4.3.2 Omfattande reflektion .................................................................................................. - 29 - 
4.3.3 Utveckling ................................................................................................................... - 30 - 
4.3.4 Legitimitet ................................................................................................................... - 32 - 
4.3.5 Triple Bottom Line ...................................................................................................... - 33 - 
4.3.6 GRI .............................................................................................................................. - 38 - 

4.4 Sidantal i företagens hållbarhetsredovisningar ................................................................ - 39 - 
5 Analys ............................................................................................................................... - 40 - 

5.1 Förändring av kvaliteten på hållbarhetsredovisning ........................................................ - 40 - 
5.2 En jämförelse av hur hållbarhetsredovisningar utvecklats över tid ................................. - 41 - 



 

 VI 

5.3 GRI:s effekt ...................................................................................................................... - 43 - 
6 Slutsatser ........................................................................................................................... - 45 - 
7 Diskussion ........................................................................................................................ - 47 - 

7.1 Egna reflektioner .............................................................................................................. - 47 - 
7.2 Framtida forskning ........................................................................................................... - 47 - 
7.3 Studiens bidrag ................................................................................................................. - 47 - 

8 Referenslista ..................................................................................................................... - 48 - 
 



1  Inledning 

  

Detta kapitel inleds med en bakgrund till hållbarhetsredovisning för att ge läsaren en bra 

överblick. Hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt och komplext område, som medför 

många oklarheter. Bakgrunden följs av en problemdiskussion som i sin tur leder fram till 

syftet för uppsatsen. Vidare presenteras uppsatsens frågeställningar, följt av avgränsningarna 

och slutligen dess disposition. 

1.1 Bakgrund 

  

Social och miljömässig redovisning, som fokuserar på den påverkan som företag har på 

samhället och ekologin, har konstruerats till följd av misslyckanden med att uppnå hållbar 

utveckling (Bebbington & Larrinaga, 2014). Under det traditionella 

affärsverksamhetssynsättet var de ekologiska och sociala åtagandena ignorerade av ledningen, 

då de inte ansågs vara synliga eller inte ha någon signifikant finansiell påverkan(Moneva, 

Archel & Correa, 2006). Hållbarhetsredovisning utvecklades i mitten av 1900-talet för att få 

affärsorganisationer att balansera sina produktiva ansträngningar med miljön och dess 

omgivande samhälle (Christofi, Christofi & Sisaye, 2012). Corporate Social Responsibility 

(CSR), företagets samhällsansvar, blir nu för tiden taget på allt större allvar av fler och fler 

företag. CSR innebär att företag ska ta hänsyn till de sociala, miljömässiga och ekonomiska 

förhållandena när de bedriver sin verksamhet (Doupnik & Perera, 2012). Ett aktivt CSR-

arbete stärker företagsrelationer med såväl anställda som kunder och ägare - och dessutom 

tillväxten och lönsamheten (CSR Sweden, 2015). Det är idag inte lika enkelt för företag att 

bedriva sin verksamhet som det var förr, bland annat på grund av de krav om transparens och 

redovisningsansvar som samhället ställer på företag (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007). Det 

har genom tiderna kommit förslag och riktlinjer gällande hur företag ska redovisa för dessa 

åtaganden, men det har ännu inte utgivits ett etablerat ramverk som ska tillämpas av samtliga 

företag. Detta leder till stora variationer och brist på överensstämmelse av olika företags 

hållbarhetsrapporter, vilket i sin tur minskar jämförbarheten av hållbarhetsrapporter företag 

emellan (Hedberg & Von Malmborg, 2003; Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007; Levy, Brown 

& De Jong, 2009). 

  

På grund av att det inte fanns några riktlinjer för vad en CSR-rapport skulle innehålla skapade 

Global Reporting Initiative (GRI) det så kallade GRI-projektet (Hedberg & Von Malmborg, 

2003). Detta projekt tog sin början år 1997 och lanserade sin första version av riktlinjer i juni 

år 2000 (GRI, 2015). Hedberg och Von Malmborg (2003) påpekar att dessa riktlinjer 

konstruerades så att de skulle kunna appliceras i enlighet med miljöstandarden ISO14001. 

GRI:s riktlinjer utvecklades som ett sätt för företag att redovisa sina miljömässiga, sociala och 

ekonomiska prestationer och för att öka deras ansvar och transparens (Moneva, Archel & 

Correa, 2006). Samtidigt menar de att det finns bevis från praxis som verkar visa en annan 

verklighet. Ett flertal företag som säger sig vara GRI-rapportörer beter sig inte ansvarigt 

beträffande vissa hållbarhetsfrågor, som exempel utsläppsrätter, social jämställdhet och 

mänskliga rättigheter. 

  

GRI är den mest tongivande institutionen inom hållbarhetsområdet (Moneva, Archel & 

Correa, 2006). GRI talar för användningen av hållbarhetsredovisning som ett sätt för 

organisationer att bli mer hållbara och bidra till hållbar utveckling. De jobbar ständigt för att 
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förbättra sina riktlinjer och i maj 2013 utgav GRI sin senaste generation med riktlinjer, 

nämligen G4 Sutainability Reporting Guidelines. Målet var bland annat att förbättra 

ramverket genom att erbjuda vägledning på ett användarvänligt sätt, så att nya användare 

lättare kan förstå och använda riktlinjerna och på så vis öka jämförbarheten (GRI, 2015). 

  

Av GRI:s riktlinjer framgår det att de företag som upprättar hållbarhetsredovisningar enligt 

GRI:s ramverk ska redovisa sitt uppnådda resultat för redovisningsperioden mot bakgrund av 

organisationens åtaganden, strategier och hållbarhetsstyrning (GRI, 2015). Riktlinjerna 

organiserar hållbarhetsredovisning i termer av social, ekonomisk och miljömässig prestation 

(även känd som “triple bottom line”) (Moneva, Archel & Correa, 2006). Redovisningarna kan 

bland annat användas för följande syften: (1) jämföra och bedöma hållbarhetsresultat i 

förhållande till lagar, normer, regler, standarder och frivilliga initiativ, (2) visa hur 

organisationen påverkar och påverkas av förväntningar avseende frågor som rör hållbar 

utveckling, samt (3) jämföra resultat inom en organisation och mellan olika organisationer 

över tiden (GRI, 2015). 

  

I årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kap står det att företag i förvaltningsberättelsen ska redovisa 

om sådant som ger en rättvisande översikt över företagets utveckling, ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla icke-finansiella upplysningar som behövs för 

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

verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Det står även att företag 

som driver verksamhet som är tillstånd- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken alltid ska 

lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön (ÅRL 6 kap 1§ 4 st) 

(FAR akademi, 2013). Det finns idag formella och informella krav på hur företag ska redovisa 

icke-finansiell information, som bland annat hållbarhetsredovisningar. Det finns olika sätt på 

vilka denna typ av rapport kan redovisas. Rapporten kan redovisas i 

årsredovisningsdokumentet, helt integrerad i årsredovisningen, helt integrerad i 

förvaltningsberättelsen eller i en separat hållbarhetsredovisning (Bebbington, Larrinaga & 

Moneva, 2008). I början av januari 2013 ställdes det nya krav på större företag gällande 

vilken information som ska tas med i förvaltningsberättelsen, däribland icke-finansiella 

upplysningar som kan ge en ökad förståelse till ett företags ställning, resultat och utveckling 

(FAR akademi, 2013). 

  

Hedberg och Von Malmberg (2003) nämner att användningen av GRI:s riktlinjer inte bara 

ökar den externa trovärdigheten, utan även den interna. Internt sett har kommunikationen 

mellan de olika avdelningarna, som vanligtvis inte kommunicerar i någon större utsträckning, 

inom företaget förbättrats genom användningen av riktlinjerna. Det ger även 

företagsledningen möjligheten att få en bra överblick över företaget. 

  

FAR har sedan 2005 delat ut priser för föredömlig icke-finansiell redovisning, detta för att 

försöka bidra till utvecklingen av detta redovisningsformat. För att bedöma vilket företag som 

har haft de bästa hållbarhetsredovisningarna, har dessa granskats av en jury bestående av 

personer som alla arbetar med hållbarhetsfrågor på olika revisionsbyråer som EY, KPMG, 

PwC och Deloitte. Vid bedömningen finns det ett antal kriterier som juryn tar hänsyn till, så 

som transparens, väsentlighet, tillämpning av riktlinjer med mer (FAR, 2015). 
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1.2 Problemdiskussion 

  

Det finns ett antal kvalitativa egenskaper som ett företag ska uppfylla med sin årsredovisning, 

varav en av dessa är jämförbarhet. Att en årsredovisning ska vara jämförbar innebär att den 

både ska gå att jämföra med andra företags rapporter, samt att den ska gå att jämföra över tid. 

Samma krav finns det i nuläget inte för hållbarhetsredovisningar i och med att det enbart är 

vägledning och riktlinjer. Vissa företag väljer att se GRI:s riktlinjer som en strikt mall som de 

måste fylla i korrekt, medan andra ser det som ett hjälpmedel och som inspiration (Hedberg & 

Von Malmberg, 2003). Engagemanget för företagen har också varit av varierande art, då vissa 

företag verkligen vill uppnå syftena med en hållbarhetsrapport, det vill säga ge en rättvisande 

bild av företagets sociala och miljömässiga prestationer, medan andra enbart gör det för att ha 

med en sådan rapport. Det är delvis på grund av dessa skilda intentioner som det uppstår 

variation mellan hållbarhetsredovisningarna och därmed minskar jämförbarheten både över 

tid och företag emellan. Vidare nämner de att transparensen som riktlinjerna bidrar till kanske 

är mer viktig än att ha identiska rapporter att kunna jämföra (a.a). 

  

Det är idag frivilligt för företag att tillämpa GRI:s riktlinjer och även i vilken utsträckning 

dessa ska tillämpas. Företag vill utge en så bra bild som möjligt av sig själva och tar gärna alla 

möjligheter de får för att förbättra denna bild. De flesta företagen som använder sig av GRI:s 

riktlinjer anser att dessa riktlinjer är ett generellt accepterad ramverk och att detta skulle öka 

trovärdigheten av deras rapporter (Hedberg & Von Malmberg, 2003). 

  

Hedberg och Von Malmberg (2003) menar att intrycket de fick av de CSR-rapporter som de 

granskade, som utgavs av svenska företag och som alla använde GRI:s riktlinjer, var att det 

var väldigt olika standards, förutom det faktum att alla företagen hade använt riktlinjerna på 

något sätt. Det var inte något av företagen som hade upprättat en fullständig CSR-rapport, 

åtminstone inte enligt GRI:s riktlinjer. 

  

Det finns i dagsläget många tvetydigheter gällande CSR-begreppet och frågan är om en 

standard för hållbarhetsredovisning verkligen skulle förbättra hållbarhetsarbetena. Från och 

med år 2008 ska alla statligt ägda företag upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

ramverk. Det har dock visat sig att ett införande av detta krav inte har ökat kvaliteten på 

denna typ av rapport. (Borglund, Frostenson & Windell 2010; Bergh, 2013; Röhne, 2010). 

  

Trots att Triple Bottom Line (TBL)-rapportering har gjort enorma framsteg under de två 

senaste decennierna (Christofi, Christofi & Sisaye, 2012) anses det inte alltid vara del av den 

ordinarie verksamheten, vilket är ett problem som måste bemästras (Hedberg & Von 

Malmborg, 2003). Genom att börja producera CSR och använda GRI:s riktlinjer kan ett 

företag upptäcka i vilken utsträckning som arbetet med TBL redan faktiskt pågår inom 

företaget (a.a.). Christofi, Christofi och Sisaye (2012) menar även att denna typ av 

informationsavslöjande har potentialen att bygga upp en gemensam förståelse mellan företag 

och investerare. Denna information kan främja dialog och utbildningsprocesser för 

problemlösning som är väsentliga för socialt ansvarsfulla investeringsriktlinjer. I likhet med 

detta tror Gray (2006) och Colbert och Kurucz (2007) att socialt ansvarsfulla företag som 

fokuserar på ekologiska och miljömässiga program troligtvis kommer prestera starkare 

finansiellt. De menar att ekologiskt baserade rapporter är viktiga att upprätta, då företag, vare 
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sig de är socialt och miljömässigt hållbara eller ej, kan reducera sina kostnader som är 

associerade med sophantering, rengöring med mer. 

  

Bebbington och Larrinaga (2014) menar att användningen av GRI:s riktlinjer inte är en 

garanti för att företagen redovisar hållbarhet på bästa sätt. Det finns inga recept för hur företag 

får sin redovisning för hållbar utveckling “korrekt”. Företag som försöker redovisa för hållbar 

utveckling har en allt för stark dragning till redovisning snarare än till ett hållbart utvecklings-

tänkande. De fokuserar allt för mycket på att redovisningen ska vara korrekt upprättad, istället 

för att tänka på vad de faktiskt gör för miljön i praktiken. De föreslår att företag måste förnya 

sin förståelse för hållbar utveckling, så att fokusen på redovisningsproblem ersätts med en 

mer kontextuell förståelse för problemen i fråga. Moneva, Archel och Correa (2006) spinner 

vidare på den tanken och menar att orsaken till att riktlinjerna används på ett felaktigt sätt kan 

bero på en felaktig (medveten eller omedveten) tolkning av konceptet av hållbar utveckling. 

Enligt Brundtlandrapporten, som gavs ut av World Commission on Environmental and 

Development (WCED) (1987), är målet med hållbar utveckling att tillgodose dagens 

generations behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina 

behov. Gray (2010) och Cairns (2007) menar att företag måste ta vissa ställningstaganden 

gällande vad det är för hållbarhet som de önskar redovisa för, samt varför de vill åta sig denna 

typ av redovisning. Den huvudsakliga orsaken till att försöka återuppliva redovisningen är den 

vitt spridda pessimismen till att redovisning kan bidra till ett mer hållbart samhälle 

(Bebbington & Larrinaga, 2014). För att överkomma begränsningarna med den nuvarande 

redovisningen, krävs det ett nytt synsätt på forskningsaktiviteter (i metodologiska termer). 

  

Ett antal teorier har använts för att försöka förklara avslöjandet av socialt och miljömässigt 

ansvarstagande hos företag, däribland intressentteorin och legitimitetsteorin (Doupnik & 

Perera, 2011; Bebbington, Larrinaga & Moneva, 2008). På grund av vissa brister hos dessa 

har det dock visat sig finnas behov av nya teorier som ska kunna förse företag med ett 

förklarande ramverk, där Reputation Risk Management (RRM) är en av de teorier som haft 

störst inflytande (Hogan & Lodhia, 2011). 

  

Hållbarhetsredovisningar ger företag en möjlighet att frikoppla sin verksamhet. De kan genom 

att upprätta en hållbarhetsredovisning övertala samhället att de lever upp till de normer och 

förväntningar som samhället har på företaget. Legitimitetsteorin innefattar det så kallade 

sociala kontraktet som finns mellan företaget och samhället (Deegan & Unerman, 2011). Ett 

företag kan därför välja att vidta vissa åtgärder för att leva upp till detta kontrakt, och att 

genom detta skapa legitimitet, däribland med att upprätta hållbarhetsrapporter (Hedberg & 

Von Malmberg, 2003). På grund av dessa valmöjligheter kan det vara svårt att avgöra i vilken 

utsträckning ett företag gör nytta för miljön. Det kan utåt sett framstå som att ett företag gör 

större nytta genom redovisningen än ett annat men att det i praktiken är tvärtom (a.a.). 

1.3 Frågeställningar 

  

➢   På vilket sätt har olika företags hållbarhetsredovisningar förändrats över tid? 

  

➢ Finns det någon skillnad på hur olika företags hållbarhetsredovisningar utvecklats över 

tid? Om det finns - vad är skillnaden? 

  

➢ I vilken utsträckning har GRI:s ramverk påverkat hur företag redovisar om hållbarhet? 
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1.4 Syfte 

  

Av vår problemdiskussion framgår det att hållbarhetsredovisning är ett komplext område som 

har genomgått och fortfarande genomgår förändringar. Förändringarna har skapat oklarheter 

för företag vad gäller redovisningen av hållbarhet, vilket leder till försämrad jämförbarhet så 

väl mellan företag som över tid. Syftet med denna uppsats är att kartlägga, analysera och 

belysa kvalitetsförändringen av hållbarhetsredovisning över tid utifrån ett 

legitimitetsperspektiv och, om förändring finns, vad som orsakar denna förändring av 

hållbarhetsredovisning. Detta ska göras med hjälp av teori och egen analysmodell (s. 20) för 

att belysa utvecklingen av teoretisk kvalitet. 

1.5 Avgränsningar 

  

I denna studie valde vi att avgränsa oss till stora svenska företag med huvudkontor belägna i 

Sverige. För att kunna genomföra en bättre jämförelse av hållbarhetsredovisningarna valde vi 

att studera företag som är lokaliserade i samma land. Avgränsningen sätts vid att företagen 

behöver ha minimum av 10 hållbarhetsredovisningar tillbaka i tiden, detta för att kunna få en 

bättre bild av utvecklingen. Vidare avgränsade vi oss till att enbart granska innehållet i de 

hållbarhetsredovisningar som företagen offentliggjort. Vi har därmed inte tagit hänsyn till 

annan information som dessa företag utgett angående deras hållbarhetsarbete, för att på så sätt 

få en bättre jämförelse företagen emellan. Legitimitetsteorin är den teori som används i 

arbetet och i studien skapades en analysmodell med 6 olika teman för att svara på 

datamaterialet, se sidan 20. 

1.6 Disposition 

  

Uppsatsen är fortsatt disponerad enligt följande. I kapitel 2 förklarar vi vilken metod vi använt 

för vår studie med syfte att den ska gå att replikera. Referensramen presenteras i kapitel 3 och 

innehåller relevant teori och forskning för vår studie som resulterar i en analysmodell för 

inläsandet av datamaterialet. I kapitel 4 sammanställs studiens resultat. I kapitel 5 presenteras 

våra analyser och i kapitel 6 våra slutsatser. Efter det presenteras en kortare diskussion med 

egna tankar och förslag till framtida forskning i kapitel 7. Sist kommer ni att hitta källor till 

vår studie.  
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2 Metod 
  

I detta kapitel presenteras det metodval vi gjort för att kunna besvara våra frågeställningar och 

vårt syfte. Vidare beskrivs vårt val av företag, studiens design, hur undersökningen är utförd 

samt studiens trovärdighet. Sist presenteras det hur vår litteratursökning gick till samt de 

etiska ställningstagandena vi fick ta vid genomförandet av studien. 

2.1 Metodval 

  

Syftet med undersökningen var inte att generalisera vårt resultat till alla företag och hur deras 

hållbarhetsredovisningar upprättas. Vår tanke var snarare att få en djupare förståelse i en 

specifik kontext och hur de utvalda företag kan tänka kring hållbarhetsredovisning. Varför 

den förändrades i dessa specifika företag samt hur den denna förändring såg ut över tid. Vi 

valde därför en kvalitativ metod för vår undersökning. I vår studie gjorde vi inte heller en 

normativ ansats gällande hur hållbarhetsredovisningarna bör vara utformade, utan tolkade 

enbart innehållet i dem för att få en förståelse över varför de är upprättade på ett visst sätt. 

  

Vi ansåg att vårt arbete i stor utsträckning skulle innefatta tolkningar och analyserande, det 

vill säga ett interpretativistiskt perspektiv (se Bryman & Bell 2001, s. 38), av 

hållbarhetsredovisningarna och därför ansåg vi det var den bäst lämpade metoden. Vi ville få 

en djupare förståelse för varför företagen valde att utge viss information vid ett visst tillfälle. 

Detta ansåg vi inte kunna få svar på genom en icke-djupgående studie, som vanligtvis inte kan 

förklara varför saker är som de är utan bara bekräftar hur det är. 

  

Då vi valde att utgå ifrån legitimitetsteorin och teorier kopplade till denna, och därefter tolka 

data innebar det att vår studie hade ett deduktivt angreppssätt. Studien innebar även till viss 

mån ett induktivt angreppssätt, då vi ville finna förklaringar till och dra vissa slutsatser för när 

och varför företagen tog upp vissa saker i hållbarhetsredovisningarna. Undersökningar 

genererar sällan teori men alla, oavsett metod, använder teori (Bryman & Bell 2011, s. 35). 

Det är inte ofta en studie enbart är av deduktivt eller induktivt slag, utan innehåller ofta inslag 

av båda. Vi ansåg att så var fallet i vår studie, alltså att det var en kombination av de båda 

angreppssätten. Att vi valde att fokusera på legitimitetsteorin var för att det är en av de mest 

erkända teorierna för att beskriva redovisningen av hållbarhet. Valet att utgå från enbart en 

teori i undersökningen baserade vi på att vi inte enbart ville fokusera på erkända teorier, utan 

vi ville även ha utrymme att tolka vårt resultat fritt utan att fokusera allt för mycket på olika 

teorier. Andra erkända teorier som vi känner till kan ligga som grund för våra tankar, men det 

var inget vi lade fokus på eller försökte åstadkomma. 

2.2 Val av företag 

  

För att kunna besvara våra frågeställningar behövde vi först hitta företag som hade ett flertal 

hållbarhetsredovisningar tillgängliga för offentligheten. Vi valde även att försöka hitta företag 

från olika branscher för att se hur mycket hållbarhetsredovisningarna skiljde sig från bransch 

till bransch. För att vår undersökning skulle få ett bättre resultat ville helst vi använda oss av 

företag som hade minst tio rapporter tillgängliga. Detta för att tydligt kunna kartlägga 

utvecklingen.  Vi gick då in på ABI/INFORM Complete som finns på Högskolan i Borås 

biblioteks databas och sökte på hållbarhetsredovisningar och hållbarhet. Vi fick genom denna 

http://costello.pub.hb.se/login?url=http://search.proquest.com/abicomplete/index?accountid=9670
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sökning ett flertal träffar. De flesta träffarna var företag med huvudkontor belägna utomlands 

eller i Stockholm, vilket först inte kändes relevant för oss, då vi ville inrikta oss på 

Göteborgsområdet. Detta gjorde vi med en utgångspunkt för intervju kring 

hållbarhetsredovisningarna med det rapporterande företaget och även för att minska 

sökområdet till att börja med. Till följd av att dessa träffar inte gav det resultat vi hade 

hoppats på, gick vi in på databasen bolagsinfo (med mediaarkivet) på biblioteket i Borås och 

sökte även där på företag vars huvudkontor var beläget Göteborg. De flesta av de företag som 

kom upp via sökningen var småföretag och hade inte någon hållbarhetsredovisning, vilket 

gjorde att vi uteslöt dem från vår undersökning. Det fanns även företag som hade sitt tillhåll i 

Göteborg, men huvudkontoret för koncernen i vilken hållbarhetsredovisningen var upprättad, 

var beläget utomlands. Ytterligare fanns det ett flertal företag som hade för få 

hållbarhetsredovisningar för vår studie, det vill säga mindre än tio, vilka vi uteslöt direkt. 

Efter att enbart ha hittat ett företag som var relevant för vår undersökning i 

Göteborgsområdet, fick vi vidga vårt sökområde och kollade om vi kunde hitta intressanta 

företag i andra branscher och i andra delar av landet. Vi valde att använda oss av företag i 

olika branscher för att se om vi kunde göra bättre slutsatser kring våra frågeställningar och för 

att se om dessa redovisningar gick att jämföra. 

  

Vi valde att fokusera på tre olika företag, vilket skulle ge runt 30 olika 

hållbarhetsredovisningar att hämta data ifrån. Detta ansåg vi skulle ge tillräckligt med 

information för vår undersökning. Det första företaget vi hittade och som vi ansåg var relevant 

för vår studie var SKF, som hade hållbarhetsredovisningar från 2000 till 2014 på sin hemsida. 

De skrev även att de startat med denna typ av redovisning redan 1994, vilket gjorde dem till 

ett av de första företagen i Sverige att upprätta hållbarhetsredovisning. Efter det fokuserade vi 

på andra branscher än den för tillverkande företag och vi hittade två andra företag som vi 

ansåg passade bra för vår studie. Dessa var H&M och Coop. H&M som är verksamma i 

klädbranschen hade hållbarhetsredovisningar från 2002 till 2013 och Coop som är verksamma 

inom dagligvaruhandeln och som hade miljö- och hållbarhetsrapporter från 2001 till 2013, 

vilket gjorde att vi hade ett bra underlag till vår undersökning. Vi övervägde om vi skulle ha 

mer än tre företag, men när vi började studera hållbarhetsredovisningarna tog det längre tid än 

vad vi i början hade räknat med. Detta gjorde att vi valde att begränsa oss till de tre företag 

som presenterades ovan. Att hämta datamaterialet från dessa tre företag tog fyra oss veckor. 

2.3 Val av design   

  

Uppsatsens syfte förutsätter en longitudinell design. En longitudinell design är ofta mycket 

tidskrävande och kräver en konsekvent och en likartad granskning av studieobjekten vid de 

olika tillfällena. I och med att vi valde att granska redan utgivna hållbarhetsredovisningar över 

tid och mellan tre olika företag i tre olika branscher krävdes det inte lika mycket tid, då 

rapporterna finns tillgängliga på respektive företags webbplats. 

2.4 Undersökningens genomförande 

  

Utifrån vår referensram kom vi fram till ett antal relevanta frågor som vi sedan skulle ställa 

till datamaterialet. Vi sorterade dessa frågor efter olika teman, kopplade till litteraturen, för att 

datainsamlingen skulle gå smidigare och så att vi skulle veta vad vi skulle leta efter när vi 

granskade hållbarhetsrapporterna. Teman vi valde kopplade till litteraturen var textenlig 

reflektion, omfattande reflektion, utveckling, legitimitet, Triple Bottom Line och Global 

reporting Initiative. Vi visste inte om de olika företagen hade liknande 
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hållbarhetsredovisningar, men med hjälp av vår analysmodell (se figur 1, s 20) gick det 

smidigare att jämföra skillnader och likheter mellan de tre företagen och även enklare att 

jämföra över tid inom företaget. Vi inledde undersökningen med att granska Coops 

hållbarhetsredovisningar och började med att studera den äldsta först, det vill säga den från 

2001. Vi valde att studera samtliga redovisningar som var tillgängliga på företagens hemsidor, 

vilket var olika antal för de tre företagen. Detta gjorde vi för att få en så bra bild som möjligt 

över utvecklingen för respektive företag, från den första utgivna rapporten till den sista. Vi 

började med att läsa igenom redovisningen en gång, för att sedan analysera vad som passade 

in under vilket tema den andra gången vi läste igenom den. Teman kan symbolisera vilken typ 

av legitimitet företagen vill förmedla till läsaren genom redovisningen. 

  

Efter vi hade läst och analyserat Coops hållbarhetsredovisningar och studerat förändringen 

under åren, utförde vi samma procedur med först H&M och sedan SKF. Det som var relevant 

för oss att analysera var det i hållbarhetsredovisningarna som vi ansåg svarade på våra frågor 

och som passade in i våra teman, men också begrepp som företaget lade stor vikt vid och som 

bland annat symboliserade mycket känslor. 

  

När genomgången av materialet var utförd jämförde vi först resultaten för varje år med 

varandra inom samma företag och slutligen gjorde vi en jämförelse mellan de olika företagen. 

Vi var bland annat intresserade av att se om de eventuella förändringarna kunde bero på 

företagets legitimitet, det vill säga att de vidtog vissa åtgärder för att de kände tryck från 

samhället. Detta kunde exempelvis bero på att de vill visa sig ansvarsfulla efter att det 

uppstått någon typ av skandal i vilken det berörda företaget var inblandat. Vi ville även 

undersöka i vilken utsträckning de följde GRI:s ramverk och om de ändrade sin redovisning i 

takt med att ramverket förnyades eller uppdaterades. 

  

Tanken var först att vi skulle göra intervjuer med respektive företag vars 

hållbarhetsredovisning vi valde att studera. Vi ansåg att vi genom intervjuer skulle kunna få 

bättre svar på vissa frågor, främst de som skulle beröra företagens legitimitet. Då en intervju 

med SKF inte var möjlig på grund av interna omorganisationer, vilket var det enda företag i 

vår undersökning med huvudkontor beläget i Göteborg, valde vi istället att analysera andra 

företags hållbarhetsredovisningar och då främst företag från en annan bransch än den som 

SKF är verksamma i. 

2.5 Trovärdighet 

  

För att kunna bedöma trovärdigheten i den insamlade datan och informationen i en 

undersökning, måste denna kritiskt granskas. Viktiga element för att avgöra en studies 

trovärdighet är reliabilitet och validitet. 

2.5.1 Reliabilitet 

  

När det kommer till vår studies reliabilitet har vi varit så noggranna som möjligt med att 

undvika att undersökningen påverkades av slumpmässiga betingelser. Reliabilitet är mer 

vanligt inom kvantitativ forskning, men anses av många forskare även ha stor betydelse inom 

kvalitativa studier och kan därmed anpassas efter dessa (Bryman & Bell 2011, s. 401). Extern 

reliabilitet kan sägas stå för den utsträckning i vilken en studie kan upprepas, även så kallat 

replikeras. Intern reliabilitet betyder att de som utför forskningen är överens gällande hur de 

ska tolka det de ser och hör (Bryman & Bell 2011, s. 171). I vår undersökningsmodell har vi 
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steg för steg i detalj gått igenom hur vi utförde vår studie. Allt från inläsningen av aktuell 

forskning, granskandet av hållbarhetsredovisningarna, samt hur vi tolkade resultatet. Vi 

utformade ett kodschema för hur vi valde att tolka hållbarhetsredovisningarna och gruppera 

de olika egenskaperna till olika kategorier. Dock är det viktigt att vara medveten om att det är 

omöjligt att “frysa” en social miljö och de sociala betingelser som råder vid en inledande 

studie, vilket i sin tur leder till att den externa reliabiliteten kan vara svår att leva upp till. 

2.5.2 Validitet 

  

Validiteten för en studie handlar om en bedömning av om de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller inte (Bryman & Bell 2011, s. 63). Även detta är ett mått som 

kan anpassas lite till kvalitativ forskning, på så sätt att begreppets innebörd behöver ändras en 

aning (a.a. s. 401). Den interna validiteten innebär att det ska finnas en god överensstämmelse 

mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar (Bryman & Bell 

2011, s. 64). Vi har avseende detta begrepp varit noga med att det vi faktiskt åstadkom med 

vår studie, vår slutsats, verkligen var ett resultat av vår utförda undersökning. Då kvalitativa 

studier ofta innefattar att forskaren verkligen sätter sig in i den kontext, i vilken denne utför 

sin forskning brukar kvalitativa studier ofta utgöra en hög grad av intern validitet. Den 

externa validiteten är dock inte lika lätt för kvalitativa forskare att generera ur sin studie 

(Bryman & Bell 2011, s. 64). Begreppet rör den utsträckning i vilken resultatet kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Generalisering av forskning utgör ett 

problem för kvalitativa forskare, då studier av en specifik kontext innebär ett begränsat urval. 

Detsamma gäller även vår studie, då vi enbart jämför hållbarhetsredovisningar mellan tre 

olika företag och en generalisering av vårt resultat är, som tidigare nämnt, inte vårt syfte med 

undersökningen. 

2.6 Litteratursökning 

  

För att hitta relevant information och data från tidigare forskning, utförde vi en 

litteratursökning genom Högskolan i Borås biblioteks databas, där Summon var den sökmotor 

som användes. Vi sökte även efter vetenskapliga artiklar via databaser som Scopus, 

ScienceDirect och Web of Science. För att få fram användbar information för vår 

undersökning, använde vi sökord som bland annat; hållbarhetsredovisning, Global Reporting 

Initiative (GRI), Corporate Social Responsibility (CSR), legitimitetsteorin samt hållbarhet 

över tid. Vi använde även i vissa fall de engelska motsvarigheterna för dessa ord och använde 

också ibland flera av dessa sökord i samma sökning för att få fram resultat som bättre passade 

till vår undersökning. När vi sökte fram litteratur började vi med att söka på våra sökord ovan 

och begränsade dem till de som var vetenskapliga artiklar, men vi sökte även på författare 

som är erkända för studier inom hållbarhetsområdet och då främst Rob Gray. Gray var citerad 

i de flesta artiklarna som lästes igenom, vilket gjorde Garys publicerade verk intressanta för 

vår studie. Vi var först intresserade av att se om Gray hade publicerat någon artikel under den 

senaste tiden och sedan granskade vi vilka som hade citerat, eller blivit citerade av Gray, för 

att på så sätt få fram bra och relevant litteratur till vår studie. Vidare valde vi ut artiklar som vi 

ansåg var relevanta för vår studie och då främst artiklar som var publicerade från 2010 och 

framåt, för att på så sätt få fram aktuell forskning inom området. Detta gjorde att den använda 

litteraturen i studien höll sig relevant till dagens studier samt att vi inte studerade något som 

idag är irrelevant för området och troligtvis inte skulle tillföra något till fältet. 
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Men källkritik menas att ha en kritisk inställning till litteraturen och vart dessa kommer ifrån 

(Bryman & Bell 2011, s 111). Genom att söka källor via kontroller som peer-review 

publikationer och vetenskapliga kontroller så försäkras att källorna är granskade och 

vetenskapligt publicerade För att säkerställa att de vetenskapliga artiklarna var trovärdiga 

undersöktes det även om de var publicerade i en erkänd vetenskaplig tidskrift. De artiklarna 

som inte ansågs tillhöra kategorin valdes inte som källa till vår studie. Internet publikationer 

användes med försiktighet och informationen från internet hämtades främst från GRI och 

deras hemsida. 

2.7 Etiska ställningstaganden 

  

Etik kan vara ett problem vid studier och forskning av kvalitativ karaktär och etiken har olika 

stor betydelse beroende på val av undersökningsdesign. Då vi valde att basera vår studie på 

hållbarhetsrapporter, vilket är offentliga dokument som företagen själva valt att publicera på 

sina webbplatser, behövde vi heller inte deras tillåtelse för att studera dessa objekt. Vårt syfte 

var att studera dessa dokument, vilket kan ses som etiskt korrekt. Vi var medvetna om att 

egna tolkningar av materialet kunde förekomma, men vi försökte undvika detta i så stor 

utsträckning som möjligt och försökte vara objektiva sett till det som står i rapporterna. 
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3 Referensram 
  

Hållbarhet är ett relativt nytt område med många oklarheter. Mycket forskning berör liknande 

områden, så som GRI, TBL, legitimitet, kvaliteten eller vad hållbarhetsredovisning egentligen 

är. Allt detta hänger ihop och sammanflätas av forskningen som senare kommer att 

presenteras. Genom denna presentation av tidigare forskning kommer vi fram till en 

analys/förklaringsmodell för att få fram det önskade datamaterialet från 

hållbarhetsredovisningarna. En genomgående röd tråd som vi kunde utläsa i forskningen är 

legitimitetsbegreppet samt stort fokus på GRI:s ramverk och kvaliteten på 

hållbarhetsredovisningarna.  

3.1 Hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning 

  

Gray (1992) ansåg att oron för den naturliga omgivningen inte hade intagit en framstående 

roll i redovisningsforskning och praktik. Han ville försöka rätta till denna försummelse genom 

att undersöka konsekvenserna för redovisning av att placera miljön i centrum av analysen. 

Han introducerade principerna för den “djupa gröna” positionen och undersökte hur 

redovisning skulle förtydliga dem. Även om det då kanske inte fanns någon plats för vad som 

ansågs vara konventionell finansiell redovisning i någon slags “grön utopi” försökte han 

operationalisera, inom en icke-grön värld, vissa av principerna av en grön position. Cairns 

(2007) menar att miljömässig redovisning är ett verktyg som, om det används försiktigt, kan 

utgöra ett viktigt bidrag till socialt beslutsfattande.  

  

Ngwakwe (2010) undersöker hållbarhetsinitiativ av redovisningsprofessionen i stöd för 

hållbar utveckling. Upptäckter tyder på betydande nivåer av engagemang i och initiativ till 

hållbar utveckling, men bristen på standarder, bestämmelser och enhetliga redovisningssystem 

utgör fortfarande en utmaning genom att nutida hållbarhetsredovisningar verkar mer som en 

svag approximation av TBL. Kolk (1999) menar att i miljörapportering är det mycket färre 

regleringar för hur informationen ska presenteras, vilka indikatorer som ska användas och vad 

dess mening är, än i finansiella rapporter. Det konstaterades att redovisningen kräver ett mer 

pragmatiskt svar på hållbar utveckling, då detta skulle underlätta för staten och den 

institutionella politiken för hållbarhet och det rekommenderas att viktiga aspekter av respons 

ska inkluderas i redovisningsstandarder (Ngwakwe, 2010). 

  

Gao och Bansal (2011) påpekar att tidigare forskning av hållbarhet inom företagsekonomi 

ofta förutsätter att beslut gällande sociala och miljömässiga investeringar är skapade av 

instrumentella skäl, vilka pekar mot kausala relationer mellan företags finansiella prestationer 

och företags sociala och miljömässiga åtaganden. De menar att förespråkare för hållbar 

utveckling har hävdat att ekonomiskt välstånd, miljöintegritet och social rättvisa är 

systematiskt sammankopplade och beroende av varandra. De som har nämnt sambandet 

mellan prestationsmått har förlitat sig på en instrumental logik och då främst orsakssamband. 

Resultatet av analysen är en affärsmodell som syftar till att integrera verksamhet, samhälle 

och natur. Den integrerade logiken och dess tillämpning, samtidigt som beslutsfattande, utgör 

ett viktigt bidrag mot att fullt ut förstå den inneboende dynamiken i näringslivets hållbarhet 

(Gao & Bansal 2011).  

  

Spence (2009) menar att det i hjärtat av det sociala redovisningsprojektet finns en radikal och 

frigörande intention. Ändå har social redovisningspraxis, i formen av ett företags 
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självrapportering, systematiskt misslyckats att öppna upp organisationer för väsentlig kritik. 

Genom Corporate Social Accounting (CSA) uttrycker företag moral och intellektuellt 

ledarskap, för att vidare befästa dess dominans. CSA utgör en regressiv roll, då det är 

närliggande till den ekonomiska grunden av samhället. En frigjord social redovisningsvärld 

fungerar relativt automatiskt från den ekonomiska basen och avslöjar aktivt motsättningarna i 

den aktuella dominansen. Företagens sociala redovisning kan inblandas i en process som är 

kontraproduktiv till det sociala redovisningsprojektets mål om ansvar och demokrati. Detta 

innebär dock inte att det sociala redovisningsprojektet har misslyckats, och inte heller att den 

sociala redovisningen inte har en roll i frigörelse. Tvärtom kan CSA vara en av de viktigaste 

metoderna för att skaka det civila samhället ur sitt PR-inducerade konsumtionsslummer och 

bilda en motverkande kraft ur splittrade demonstrationer (Spence, 2009). 

3.2 Kvalitet i hållbarhetsredovisning 

  

Mori, Best och Cotter (2013) menar att organisationer som använder hållbarhetsrapporter har 

ökat de senaste åren, men att det är viktigt att konstatera att detta inte automatiskt innebär 

högre kvalitet. Denna ökning kan vara relaterad till samhällets ökade medvetenhet av sociala 

och miljömässiga frågor, vilket i sin tur resulterar i en större efterfrågan av 

hållbarhetsrapporter. En ökning av kvantitet är även noterad av Rimmel och Jonäll (2013), 

som gör en närmre granskning av sidantalet av de ensamstående Social and Environmental 

Reporting (SER) och kommer fram till att det har skett en ökning med 269 procent under de 

senaste fem åren. Trots denna ökning är det enbart ett fåtal företag som utger mångfacetterad 

information i någon signifikant kvantitet. När denna väl utges är den relativt begränsad och 

snarare generell (Rimmel & Jonäll, 2013). Andelen organisationer som säkerställer sin 

redovisning har däremot stagnerat. Analysen visar att praxisen att upprätta 

hållbarhetsrapporter och att ha dem försäkrade har blivit ett världsomspännande fenomen som 

förekommer i utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier runt om i världen (Mori, Best & 

Cotter, 2013). Moneva, Archel och Correa (2006) menar att hållbar utveckling eller 

hållbarhetskonceptet har blivit alltmer relevant för företag att beakta efter det att 

Brundtlandsrapporten lanserades 1987. 

  

Simnett, Vanstraelen och Chua (2009) skriver att globalt ökar företag sina separata icke-

finansiella (hållbarhets-)rapporter. Några av dessa är självständigt försäkrade (godkända av en 

revisor) och de som försäkrar rapporterna kan antingen vara eller inte vara professionella 

revisiorer. De försöker att förstå denna ökning av frivilliga försäkringsmarknaden för hållbar 

utveckling. Deras resultat stödjer argumentet att företag som vill öka trovärdigheten hos sina 

rapporter och bygger upp deras företags anseende är mer troliga att ha sina 

hållbarhetsrapporter försäkrade. De kom också fram till att företag verksamma i intressent-

orienterade länder är mer troliga att välja den certifierade revisorn som en försäkrare. 

Efterfrågan av försäkring är högre i företag som är engagerade i mycket mer synliga 

industriella aktiviteter och företag med ett stort “socialt avtryck”. De antyder också att 

hållbarhetsrapporter i länder med starkare legala system också är troligare att försäkra sina 

rapporter. Mori, Best och Cotter (2013) nämner att hållbarhetsrapportering och försäkringar 

av dessa har blivit använda av organisationer i ett försök att tillhandahålla redovisningsansvar 

gentemot sina intressenter, gällande deras sociala och miljömässiga prestationer. Även då 

graden av kvaliteten och integrationen av informationen som presenteras av företag har en 

signifikant variation världen över, är det uppenbart att hållbarhetsredovisningar har använts 

som ett viktigt verktyg för kommunikationen mellan företag och intressenter. 

Hållbarhetsrapporter kan också, om de används på ett tillräckligt och adekvat sätt, gå mot 
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GRI:s syfte för denna typ av rapport, nämligen att vara ansvarig inför såväl interna och 

externa intressenter för företagets prestation mot målet för hållbar utveckling. 

  

Hahn och Kühnen (2013) menar att kvaliteten av hållbarhetsredovisningar har varit rejält 

eftersatt. Detta är dock inte förvånande i och med att rapporteringskvaliteten i sig själv redan 

är svår att utvärdera och därmed svår att studera. När kvaliteten av hållbarhetsrapporter 

granskas i anknytning med ett annat så knappt utforskat område, nämligen intressenternas 

uppfattning, bör forskningen undersöka om trenden mot en integrerad rapportering verkligen 

tillfredsställer intressenternas behov. Comyns, Frigge, Hahn och Berkemeyer (2013) skriver 

att kvaliteten i företags hållbarhetsredovisningar frekvent har blivit kritiserade för att har varit 

obalanserade, presenterat en alltför positiv bild och misslyckats att adressera materiella 

problem. De ger en uppdaterad förklaring till den bristande kvaliteten på 

hållbarhetsrapporteringen och kommer med ett förslag på hur kvalitetsproblemen kan bli 

adresserade. I sitt tillvägagångssätt skiljer de mellan tre typer av information i 

hållbarhetsredovisningar, nämligen Search-, Experience- och Credence-information. De anser 

att dessa typer av information måste bli övervägda när mått för att förbättra rapportskvaliteten 

ska bestämmas. Beroende av vilken typ av information i rapporterna är det förväntat att olika 

delar av hållbarhetsrapporten kommer att ha olika kvalitetsproblem och olika typer av 

motivation för att undanröja kvalitetsproblemet. Generellt kommer Search-information att ge 

bra kvalitet och denna förväntas att fortsätta vara hög under längre tid. Experice-information 

kan inledningsvis vara av dålig kvalitet, under de tidiga åren av hållbarhetsrapportering, då 

företag kan göra åtaganden eller rapportera data och läsaren inte har förkunskap av företaget. I 

detta fall kommer företaget att uppfattas som legitimt oberoende av kvaliteten. I det långa 

loppet, då läsaren får mer kunskaper och lär sig att avgör kvaliteten, kommer dålig kvalitet 

inte längre att vara tillräckligt för att skapa legitimitet och därmed kommer marknaden att 

driva mot kvalitetsförbättring. Det största kvalitetsproblemet existerar för Credence-

information, då läsare inte kan verifiera kvaliteten av denna information ens på längre sikt. 

Därför är det troligt att denna aspekt av hållbarhetsrapportering kommer att fortsätta med 

dålig kvalitet och gå ouppmärksammat i företag som inte behöver förbättras eller sporras 

(Cormyns et al,. 2013). 

  

Gray (2010) diskuterar att hållbarhet inte alltid uppfattas på samma sätt och att det krävs en 

mer nyanserad förståelse över vad det verkligen är, samt hur det kan ha en empirisk betydelse 

på organisationsnivå. Gray försöker initiera en slags auto-kritik av hållbarhetsredovisning 

genom att undersöka de olika meningarna och motsägelserna inom hållbarhetsutvecklingen. 

De flesta organisationer som utger en hållbarhetsrapport har ofta mycket lite, om inte något 

alls, med hållbarhet att göra. Det finns många olika sätt på vilka organisationer kan redovisa 

för hållbarhet, vilket gör att de ibland blir motsägelsefulla. 

  

Tregidga, Milne och Kearins (2014) undersöker hur organisationer representerar sig själva i 

relation till hållbar utveckling. Deras analys visar på en förändrad organisatorisk identitet över 

tid. Tre distinkta nyckelidentiteter som fångar organisatorisk representation över tid lyfts 

fram: miljömässigt ansvarstagande och kompatibel organisation: ledare av hållbar utveckling: 

och strategisk “good” organisation. De demonstrerar genom en analys av dessa framväxande 

identiteter och deras effekter, hur organisationer har bibehållit en “right to speak” med 

debatten om hållbar utveckling, trots fundamentala utmaningar och hegemoniskt hot till en 

bredare läsning av hållbar utveckling. 
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3.3 Utveckling framåt för hållbarhetsredovisning 

  

Moneva, Archel och Correa (2006) nämner att den nuvarande versionen av riktlinjerna för 

hållbarhetsrapportering har förbättrat informationen gällande den ekonomiska aspekten av den 

verksamhet som utförs av den redovisande organisationen. Införandet av ekonomiska 

indikatorer baserade på mervärdesuttalanden ger en annan syn på organisationen. De menar 

också att det inte är tillräckligt att ge företag en CSR-rapporteringsmodell och förlita sig på att 

företagen själva kommer anta en ansvarsfull attityd. Denna administrativa reform kommer att 

kräva övervakning och registrering av data som är relaterad till i vilken utsträckning en 

organisation agerar (o)hållbart. Denna data kommer att ligga till grund för information till 

både ledning och de externa deltagarna i organisationen som sedan skulle vara i stånd att 

övervaka och bedöma organisationens framsteg mot hållbarhet (Gray, 1996). Moneva, Archel 

och Correa (2006) anser att vissa förändringar måste göras utöver ramarna. 

  

Kolk (1999) skriver att i fältet för miljömässig redovisning kan det noteras tre tendenser. För 

det första har vissa länder börjat införa legala skyldigheter för företag. För det andra har 

mindre stränga, implicita sociala krav på att vara öppen med och om miljömässiga problem 

ökat från intressenterna. Till sist, de företag som upprättar hållbarhetrapporter upplever ett 

ökat behov att flytta från miljömässiga uttalanden och avsikter till att kvantifiera, jämföra, 

verifiera och även tillhandahålla verifierad information. Dessa utvecklingar påverkar också 

bedömningssystem av miljöredovisningar. Baserat på en analys av olika värderingssystem och 

deras resultat, kan de dra slutsatsen att sådana värderingar kommer att göra allt större 

framsteg bortom stadiet att räkna individuella rapporters komponenter, fäster mer 

uppmärksamhet åt tillförlitlighet, kontinuitet och relevans. Ett sammanträde av sådana 

strängare krav kommer ha implikationer för både praktiker och akademiker. 

  

Gray (2002) menar att social redovisning i bästa fall är designad för att öppna upp ett 

utrymme för nya redovisningar mellan den “konventionella” redovisningslitteraturen, 

praktiken och den “alternativa” kritiken och teoretiseringen. Detta försöker Gray göra genom 

att privilegiera, men även begära, engagemang och föreställningar om nya redovisningar som, 

även om det torde synas oundvikligt, borde få minst lika mycket pragmatism som kritik. Trots 

många tafatta påbörjanden och mycket tung hållbarhetskritik, är de sociala 

hållbarhetsprojekten på frammarsch och är alltmer upplysta av de alternativa/kritiska 

projekten. Den föreslagna vägen framåt för social redovisning är att både dra åt sig mer av 

teoretiseringens rikedom och på samma gång lära sig hur den ska publicera sig. De som 

arbetar med social redovisning måste lära sig att rapportera, reflektera kring, analysera och 

kommunicera denna växande form av redovisning. Gray (2002) menar att det behövs en meta-

teori för social redovisning, så att vi kan ta reda på vad det egentligen är vi är intresserade av 

och varför. Vidare behövs det att vi slutar söka efter den senaste modeflugan och istället 

fokuserar på det som verkligen är viktigt att vi bryr oss om. Gray påpekar vidare att många av 

oss länge har ansett att miljön är en del av det sociala. Istället menar han att vi, genom 

hållbarhet, har övergått till att se det sociala som en del av miljön. 

  

Lamberton (2004) kommer fram till att hållbarhetsredovisningspraxis helst borde dra nytta 

från historien om finansiell redovisning, även då ett sådant synsätt kan kräva kreativ 

utveckling och förstärka befintliga miljöproblem och vad det orsakar. Han menar också att det 

är orealistiskt att förvänta sig att företag frivilligt engagerar de resurser som krävs för ett 

fullständigt genomförande, men mänskligheten har för mycket att förlora om det inte sker. 

Lamberton (2004)  påpekar även att i framtida forskning är det fortsatt viktigt att visa 

mångfald. Försök att öka täckningen, djupet och kvaliteten av 
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hållbarhetsredovisningsinformation måste kompletteras med forskning som bygger på 

kunskap från utsidan av konventionell redovisning och affärsverksamhet. Montiel och 

Delgado-Ceballos (2014) understryker möjligheten att CS-forskare måste driva fram nya 

teorier som är unika för den naturliga miljön. Ett försök att föra in hållbar utveckling in i 

företagsvärlden har varit att introducera “Corporate Sustainable Development” som en 

tredimensionell konstruktion genom att integrera tre olika management-områden, nämligen 

värdeskapande, CSR, och miljömässigt management.  

  

Cooper, Taylor, Smith och Catchpowle (2005) syftar till att bidra till variationen av 

riktningarna av social och miljömässig redovisning och kanske leda det till en lite mer 

annorlunda riktning. De anser att social redovisning borde produceras självständigt av 

företagsledningen och för att kunna upplösa nuvarande ideologiska förståelser borde de vara 

teoretiskt drivna. De föreslår att produktionen av något som liknar tidigare sociala revisioner, 

i linje med nutida sociala strider och aktionsgrupper, skulle främja potentialen att skapa ett 

rättvisare samhälle. Deras frigörelsepotential kommer bero på de sociala allianser som de kan 

engagera sig med och deras förståelse av den sociala världen. Bebbington, Larrinaga och 

Moneva (2008) menar att ett vanligt normativt tema i den akademiska litteraturen är att CSR-

rapportering förbättrar redovisningsansvaret, men de anser att detta inte alltid är fallet. 

  

Dhaliwal, Li, Tsang och Yang (2011) undersöker en potentiell fördel förknippat med 

upptagandet av frivilligt avslöjande av CSR-aktiviteter: en reduktion av företags kostnader av 

eget kapital. De finner att företag med en hög kostnad av eget kapital under de föregående 

åren tenderar att initiera avslöjandet av CSR-aktiviteter under det nuvarande året och att 

upptagande företag med överlägsen Social Resposibiliy (SR)-prestation avnjuter efterföljande 

minskningar i kostnader för eget kapital. Vidare anser de att upptagande företag med 

överlägsen SR-prestation lockar dedikerade investerare och analytisk täckning. De finner även 

att företag utnyttjar fördelen med en lägre kostnad för eget kapital i samband med inledande 

av CSR-avslöjandet. Initierade företag är mer benägna än icke-initierade företag att höja det 

egna kapitalet till följd av upptagandet. 

  

Montiel och Delgado-Ceballos (2014) föreställer sig, även då de insett att det skulle innebära 

en mycket mer komplex design, en process där icke-finansiell information (hållbarhetsdata, 

vilken inkluderar sociala och miljömässiga data) kan bli en del av kärnverksamheten, där ett 

standardiserat system av icke-finansiell prestationsredovisning och rapportering kan 

utvecklas. De hoppas på att företag i framtiden kommer att ha hållbarhetsbalansräkningar och 

rapporter som ska kunna jämföras två företag emellan på samma sätt som de finansiella 

balansräkningarna och resultaträkningarna i dagsläget gör. Detta för att kunna värdera ett 

företags icke-finansiella prestation och kunna jämföra företag och sektorer. 

3.4 Legitimitetsteorin 

  

Hahn och Kühnen (2013) redogör för en koppling till teori, speciellt legitimitetsteorin, 

intressentteorin, signalteorin och institutionell teori. De nämner att den teori som dominerat 

och använts mest frekvent för att förklara hållbarhetsredovisningspraktik är intressentteorin. 

Spence, Husillos och Correa-Ruiz (2010) nämner att medan intressentteorin ser till relationen 

mellan företag och specifika intressenter, anses legitimitetsteorin ha fokuserat på relationerna 

mellan företag och samhället mer generellt. Genom att göra detta påstås det att det tillåts ett 

tydligare övervägande av konflikt och oenighet än intressentteorin. Grundpremissen av 

legitimitetsteorin är att hot till en organisations legitimitet existerar när dess värdesystem är 
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upplevt som oförenligt med värdesystemet av den större sociala systemet som det är en del av. 

Lindblom (1993, s. 3) menar att “då ett företags prestation inte når upp till förväntningarna av 

relevanta offentligheten uppstår det ett legitimitetsgap” (Spence, Husillos & Correa-Ruiz, 

2010). 

  

Hahn och Kühnen (2013) menar att hållbarhetsrapporter kan användas av företag för att 

legitimera företagsaktiviteter gentemot kreditgivare och aktieägare. Coupland (2005) skriver 

att dagens kommunikation är starkt kopplad till legitimitetsteorin. Enligt legitimitetsteorin 

behöver ett företag legitimitet i form att ett “socialt kontrakt” som existerar mellan företaget 

och samhället för att kunna erhålla de nödvändiga resurserna för att framgångsrikt kunna 

bedriva sitt företag (Hahn & Kühnen, 2013; Spence, Husillos & Correa-Ruiz, 2010; 

Coupland, 2005). Legitimitetsteorin föreslår att ingen organisation har en inneboende rätt att 

existera, men att varje företag är ett föremål för en större acceptans som är beviljad av 

samhället. En sådan legitimitet är dock potentiellt hotad om samhället inser att företaget inte 

handlar på ett accepterat sätt (Hahn & Kühnen, 2013). Legitimitetsteorin har nyttjats i SER-

litteraturen, där SER ofta beskrivs som ett strategiskt verktyg för att stänga legitimitetsgap 

(Spence, Husillos & Correa-Ruiz, 2010). Rimmel och Jonäll (2013) anser att företag måste 

stänga detta legitimitetsgap, men att SER ofta inte är ett bevis på legitimitet. Spencer, Husillos 

och Correa-Ruiz (2010) har visat på att dessa gap, beroende på olika typer att 

legitimitetskriser som företag ställs inför, kan stängas genom att bland annat öka miljömässiga 

avslöjanden, utge avslöjanden som presenterar företaget i bättre dager, eller reducering av 

dessa avslöjanden. 

3.4.1 Reputation Risk Management 

  

Bebbington, Larrinaga och Moneva (2008) menar att många författare har föreslagit att 

legitimitetsteorin anses utge en förklarande ram för social och miljömässig redovisning. 

Senare litteratur har ifrågasatt den förklarande förmågan av legitimitetsteorin och påpekar att 

det finns ett behov av att ta hänsyn till komplexiteten hos de externa och interna faktorerna 

som kan göra att företag rapporterar CSR. Hogan och Lodhia (2011) menar att på grund av 

den stigande populariteten av social och miljömässig redovisning, letar forskarna ständigt 

efter teorier för att kunna förse företag med ett förklarande ramverk, där det senaste som haft 

störst utveckling är Reputation Risk Management (RRM). Legitimitetsteorin har varit den 

ledande inom hållbarhet, men har utsatts för kritik för att bland annat ha haft bristande 

säregenhet. RRM-tesen erbjuder däremot ett mer renodlat förklarande ramverk av CSR-motiv 

än vad legitimitetsteorin gör (Hogan & Lodhia, 2011). RRM-tesen föreslår att CSR-

rapportering inte bara kan förstås som en länk till företagens rykte, utan istället som en del av 

RRM-processen som åtas av företaget (a.a). Bebbington, Larrinaga och Moneva (2008) 

skriver att de önskar att börja överväga om det är troligt att hävda att CSR-rapportering är en 

del av RRM-prosessen genom förpliktelse av företagen. De nämner även att RRM är ett 

mycket komplext begrepp som kan anses vara omöjligt att göra en modell för och studera på 

ett systematiskt sätt, samtidigt som RRM är en populär förklaring för CSR-rapportering. De 

kommer i slutändan även fram till att RRM-konceptet kan bidra till ökad förståelse av CSR-

rapporteringspraktik. Hogan och Lodhia (2011) nämner att i kontexten för social och 

miljömässig redovisning, har och kan legitimitet användas utbytbart med rykte. De tror att 

RRM-tesen har potentialen att bidra bortom den existerande legitimitetsteorin. Detta ser ut 

som att legitimitet inte verkar vara tillräckligt för att kunna beskriva utsträckningen i vilken 

hållbarhetsredovisning används för att förbättra företagets image och rykte. RRM-tesen anses 

kunna fylla ut detta gap. RRM kan förbättra kvantiteten och kvaliteten av CSR-rapportering, 
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då det “torde göra företag mer medvetna om behovet att klara sig mot miljömässig, social och 

etisk risk och för att externt visa att de gör detta”. 

  

Företag som verkar i dagens affärsklimat finner att de, genom att anpassa sig till de sociala 

ansvarstagandena, kan förbättra sin strategiska position, främst genom förbättrat rykte, inom 

de gemenskaper de arbetar inom. Detta gäller för så väl lönsamhetsdrivande som icke-

lönsamhetsdrivande företag (Smith, 2011). 

3.5 Triple Bottom Line 

  

Hahn och Kühnen (2013) kom i sin studie fram till att den nuvarande litteraturen ofta är långt 

ifrån att ta hänsyn till den sanna och fullständiga hållbarhetsredovisningen inom alla tre 

dimensioner av hållbarhet, TBL. TBL innefattar människor, planeten och lönsamhet eller 

också benämnt sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer (Kuman, Rhaman & Kazmi, 

2013; Montiel & Delgado-Ceballo, 2014). Christofi, Christofi och Sisaye (2012) föreslår att 

den nyligen skapade TBL-rapporteringspraktiken måste genomgå fortsatt standardisering och 

tillämpning för att undvika, eller utge tidiga varningar om, framtida misskötsel från företag, 

vilket kan leda till socioekonomiska konsekvenser som är skadliga för investerare och kunder. 

Montiel och Delgado-Ceballos (2014) menar att det inte finns en tydlig definition av 

Corporate Sustainability (CS), men de allra flesta är överens om att begreppet täcker TBL-

dimensionerna. Att det inte finns en tydlig definition av CS kan ses förvirrande, men det kan 

även ses som en fördel på grund av termens nymodighet. Enligt Christofi, Christofi och 

Sisaye (2012) är det den sociala dimensionen inom TBL som är den dimension som är svårast 

att fastställa, även om den kostar samhället minst lika mycket som miljöförstöring och 

resursnedbrytning. Milne och Gray (2012) anser att TBL i alla former är ett djupt 

problematiserat koncept. Vad vi borde frukta, enligt Milne och Gray, är de vanföreställningar 

och löjligt skeva tolkningar av metaforen av TBL (och undvikande av praxis) som kommer att 

spridas mer universellt som det fortsätter att vara förvirrande och uppstå konflikter med 

hållbarhet. 

  

Lamberton (2004) förklarar att vissa versioner av TBL försöker använda monetära enheter för 

att mäta ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer, medan andra versioner som den 

som används i GRI Sustainability Accounting Guidelines utnyttjar ett brett utbud av 

indikatorer för att mäta prestation mot målet hållbarhet. Riktlinjerna formar ett nobelt initiativ 

som ämnar till att öka transparensen av social och miljömässig påverkan, i tron att om 

kvaliteten av denna typ av information förbättras, kommer organisatorisk förändring mot 

hållbarhet att införlivas. Uppmärksamheten dras till den inneboende faran i ledningens 

hantering av utvalda miljöproblem på internationell nivå. 

  

Milne och Gray (2012) beskriver en kritik av hållbarhetsrapportering och den moderna 

kopplingen mellan praktiken av hållbarhetsredovisning och vad vi anser vara brådskande 

problem av vår tid: upprätthålla det livsuppehållande ekologisystemet. Genom att spåra 

historien av denna typ av rapporteringsutveckling, kan de identifiera och isolera konceptet 

TBL. Att införliva en enhets ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationsindikatorer till 

dess ledning och rapporteringsprocess, menar de har blivit en synonym med företagets 

hållbarhet och i processen har oron över ekologin blivit en sidaktivitet. De anser att TBL och 

GRI ger otillräckliga villkor för ett företags bidragande till en hållbar tillvaro för världens 

ekologi. 
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3.6 Global Reporting Initiative 

  

GRI har blivit institutionaliserat som det överlägsna globala ramverket för företags frivilliga 

rapportering av sociala och miljömässiga aspekter och att det generellt har ansetts vara 

mycket framgångsrik sedan dess blygsamma påbörjande år 1999 (Levy, Brown & De 

Jong,2009; Nikoleva & Biche, 2010). Riktlinjerna är baserade på antagandet om att 

transparens och redovisningsansvar rörande ekonomisk, miljömässig och social påverkan är 

av intresse för diverse grupper av intressenter (Christofi, Christofi & Sisaye, 2012).  Ett 

grundantagande för GRI var att standardiserad information kunde användas för att ge 

riktmärken och ranka företag och därmed ge värdefulla komplement till den finansiella 

rapporteringen för intressenterna. GRI har dock bevisats vara mycket mer framgångsrik i att 

erhålla företagsacceptans än att vara användbar för icke-statliga organisationer och investerare 

(Levy, Brown & De Jong, 2009). Enligt GRI (2015) bör företag redovisa vilken 

tillämpningsnivå de ligger på för att informera läsaren och att ge dem som upprättar dem en 

vision som kan följas. Vald nivå symboliserar vika delar av GRI:s ramverk som används vid 

skapandet av hållbarhetsredovisningen, dessa delas in i A, B och C och organisationen 

bedömer själv innehållet i redovisningen och vilken nivå den bedöms som med hjälp av 

kriterier (GRI, 2015). 

  

Nikoleva och Biche (2010) menar att företag är osäkra angående värdet av CSR-rapportering, 

vilket kan involvera stora kostnader. De undersöker företags frivilliga tillämpande av världens 

mest välspridda ramverk av CSR-rapportering, nämligen GRI. Undersökningen fokuserar på 

rollen av ett företags institutionella miljö och identitetskommunikatörer som drivkraften 

bakom antagandet av GRI:s principer som ett erkänt styrningsverktyg. De kommer fram till 

att konkurrens och medietryck tillsammans med ett företags CSR-mediabevakning och CSR-

publicitet är viktiga faktorer för antagandet av GRI. De konstaterar även att allt eftersom 

GRI:s ramverk blir mer institutionaliserad, tenderar företag att plocka upp information från 

tidigare användare. Även Moneva, Archel och Correa (2006) poängterar vikten av andra 

företags CSR-rapportering. De menar att en viktig faktor för att stödja miljömässigt ledarskap 

är att starka internationella organisationer är involverade i och att deras rekommendationer 

och riktlinjer för deras handlingar är överensstämmande med ett generellt accepterat ramverk. 

GRI har en stor internationell prestige och dess rapporteringsmodell används av stort antal 

företag. Hedberg och Von Malmborg (2003) nämner att GRI har ambitionen att ständigt 

förbättra riktlinjerna i en pågående process. För att utveckla riktlinjerna har de etablerat en 

grupp av så kallade strukturerade feedback-företag (structured feedback companies) som 

fyller i ett formulär till GRI med förslag om förbättringsåtgärder till riktlinjerna. 

  

Dingwerth och Eichinger (2010) undersöker spänningen som verkar vara inneboende i och 

som är associerad med transparenspolicys. De menar att transparenspolicys berättigar 

användarna av frivilligt offentliggjord information gentemot de som är förfrågade eller 

begärda att utge informationen. Dessa spänningar är speciellt relevanta i relation till frivilligt 

avslöjande av information. Deras analys fokuserar på GRI och visar spänning på olika nivåer 

av aktiviteter. Först, retoriken av GRI kretsar kring transparensföreställningen, men till stor 

del vågar de inte definiera begreppet i precisa termer. För det andra, utifrån GRI:s policys, 

bekräftar rapporteringsprinciperna att informationen som lämnas ut kan vara ett omvälvande 

instrument om det vägleds av värderingskriterierna, vilka är tillgänglighet, begriplighet och 

jämförbarhet. För det tredje, faktiska GRI-rapporter för den självverkande sektorn kräver att 

användarna av rapporterandet ska ha möjlighet att utvärdera hållbarhetseffekterna av 

företagsaktiviteterna, men dessa rapporter lever sällan upp till dessa krav. (Dingwerth & 

Eichinger, 2010) 
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Rimmel och Jonäll (2013) menar att framträdandet och utvecklingen av GRI:s riktlinjer 

tillhandahåller ett företagsfokuserat synsätt av hållbar utveckling som gör det möjligt för 

företag att “utföra” hållbar utveckling genom att integrera detta i sin verksamhet. De menar 

vidare att respondenterna i deras undersökning identifierade GRI:s rapporteringsramverk, med 

dess prestationsindikatorer, som ett underlättande för mångfaldsavslöjande. Moneva, Archel 

och Correa (2006) menar att allt fler företag börjar använda sig av GRI:s riktlinjer för att 

förbereda sin hållbarhetsrapport, men samtidigt är graden av kompromisser med antaganden 

om hållbar utveckling låg. Konsekvensen av detta är att riktlinjerna som utvecklas av GRI 

används som ett nytt verktyg för att legitimera ledningsbeslut och agerande. 

  

Nikoleva och Biche (2010) förklarar att institutionaliseringspress har visats vara en stark 

faktor för att anta, inte bara CSR:s frivilliga rapporteringspraxis utan även alla andra typer av 

innovationspraxis och teknologi. De testar idén att CSR är vid grunden kopplar ett företags 

CSR-identitet och till externa bedömningar av företaget, som är legitimitet och rykte. De kan 

också utläsa att företag som jobbar med att sprida sina hållbarhetsarbeten och är mer synliga i 

media är desto mer benägna att använda GRIs ramverk. 

  

Levy, Brown och De Jong (2009) nämner att strategier inom icke-statliga organisationer 

representerar en form av makt som är kapabel att skifta, om inte omvandla, fältet för 

bolagsstyrning. Dingwerth och Eichinger (2010) menar att GRI inte har haft särskilt stor 

effekt när det kommer till att flytta maktbalansen från företag mot ett mer civiliserat samhälle. 

Hoppet som associeras med transparenspolicys är därför orealistiskt höga. Dessa policyers 

kan fungera där informationsbehovet är begränsat, men knappast där informationsbehovet 

täcker en hel bunt med olika indikatorer (Dingwerth & Eichinger, 2010). 

  

Milne och Gray (2012) menar att den främsta institutionen med riktlinjer är GRI och är 

därmed den solklara kandidaten att framhäva och bli uppbackad av andra fasta samhälleliga 

policys eller rapporteringar. Ändå kan troligen inte GRI:s (eller TBL:s) fokus ses som 

utvecklande av tanken kring ekologiskt tänkande och kunnighet, och därmed förändringen 

som Milne och Gray (2012) ser som nödvändig. Det är inte det att GRI (eller TBL) inte talar 

för förbättringar i företagsrapporteringen och företags beteende, det är ett sådant initiativ som 

måste konfronteras direkt. GRI tävlar fortfarande med andra standarder och har inte resulterat 

i den generering av data som lätt kan jämföras mellan olika företag (Levy, Brown & De Jong, 

2009). GRI har heller inte på långa vägar lyckats nå upp till grundarnas avsikt att erhålla en 

status som är ekvivalent med standarder för finansiell rapportering (Levy, Brown & De Jong, 

2009). 

3.7 Analysmodell 

  

En egen modell skapades för analys av hållbarhetsredovisningarna. Den genomgångna 

litteraturen har bidragit med en sammanfattning för att kunna tolka förändringen av innehållet 

i redovisningen över tid. Genom referensramen och den tidigare forskningen har vi kommit 

fram till sex olika teman som analysen utgår ifrån och som speglar tidigare forskning på 

området. Olika frågor utifrån de olika teman skapades som datamaterialet ska svara på. Att 

ställa frågor gjordes för att lättare kunna urskilja informationen som ska hjälpa oss svara på 

frågeställningarna och syftet samt för att kunna se om informationen i de olika 

redovisningarna går att jämföra. Vår modell framgår av tabell 1. Tabell 1 visar teman och 

frågor samt den nuvarande litteraturen så att den kan kopplas till vårt arbete. Dessa frågor som 
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valdes ställs till datamaterialet under varje år för att kunna urskilja om det har skett en 

förändring eller inte. Blir redovisningen bättre, visar de mer eller mindre relevant information, 

följer de GRI med mer. Dessa frågor valdes då vi genom att svara på dem kan koppla våra 

frågeställningar, syfte och den nuvarande litteraturen till datamaterialet och förenkla 

insamlingen. 

  

Tabell 1. Analysmodell 

  

Tema År Frågor 

Textenlig reflektion 

(Consistency)  

  Hur ser redovisningen ut i sin helhet? (Ngwakwe, 2010; 

Cairns, 2007) 

Är den separat eller inkluderad? (Spence, 2009; Simnett, 

Vanstraelen & Chua, 2009) 

Omfattande reflektion 

(Systematization over 

time) 

  Hur mycket relevant information redovisas? (Mori, Best & 

Cotter, 2013; Hahn & Kühnen, 2013) 

Går det att jämföra mellan olika år och företag? (Rimmel & 

Jonäll, 2013) 

Utveckling (Conceptual 

renewal) 

  Utvecklas de över tiden? (Moneva, Archel & Correa, 2006) 

Förändras redovisningen från år till år? (Lamberton, 2004; 

Gray; 1996; Comyns et al., 2013) 

Legitimitet 

(Institutional link) 

  Är de öppna med negativ information? (Spence, Husillos & 

Correa-Ruiz, 2010; Hahn & Kühnen, 2013) 

Visar de legitimitetsgrundad information? (Hahn & Kühnen, 

2013) 

Triple Bottom Line 

(Management forced) 

  Vad redovisar de inom de olika aspekterna? (Hahn & 

Kühnen, 2013; Montiel & Delgado-Ceballos, 2014) 

Global Reporting 

Initiative 

(Normative, 

professional forced) 

  Skriver de att de använder sig av GRI? (Rimmel & Jonäll, 

2013; Levy, Brown & De Jong, 2009; Nikoleva & Biche, 

2010; Milne & Gray, 2012) 
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4 Resultat 
  

I detta kapitel presenteras det resultat vi fått fram efter att ha granskat 

hållbarhetsredovisningarna i de olika företagen. För varje företag har vi delat in datan i olika 

kategorier, nämligen textenlig reflektion, omfattande reflektion, utveckling, legitimitet, TBL 

och GRI (enligt vår analysmodell i tabell 1). I underrubriken TBL prioriterade vi i vår 

undersökning främst den miljömässiga och sociala aspekten, då den ekonomiska finns med i 

den finansiella rapporten. Först presenteras resultatet för Coop, därefter H&M och slutligen 

SKF. På grund av att redovisningarna skiljde sig åt, presenteras resultatet lite olika. Detta 

påverkade dock inte undersökningens genomförande. 

4.1 Coop 

4.1.1 Textenlig reflektion 

  

Coops första hållbarhetsrapport är från 2001 och de väljer att kalla rapporten för miljörapport 

fram till och med 2006, för att under de senare åren kalla den för hållbarhetsredovisning eller 

hållbarhetsredovisning med verksamhetsberättelse. Under de första åren, 2001 och 2002, är 

redovisningen relativt enkel och innehåller inga bilder, men däremot tabeller och diagram som 

främst visar försäljningen av ekologiska varor och ökningen av densamma. 2003 infogas lite 

mer bilder i redovisningen och under 2004 gjordes ingen miljörapport. 2005 ändras rapporten 

med mer bilder, men det finns inte lika mycket tabeller, figurer och information. Under 2006 

blir rapporten lik 2003 års rapport sett till mängden information, men upplägget på rapporten 

är liknande 2005 års rapport. Under alla dessa år är det mycket tydligt att fokus ligger på den 

miljömässiga delen av redovisningen, men detta ändras under 2007. Det finns mycket mer 

information i rapporten för 2007 och upplägget inkluderar bilder, tabeller och figurer. 2008 

inkluderas delar i redovisningen som inte funnits med tidigare, där flera högt uppsatta 

diskuterar och svarar på frågor från olika organisationer som arbetar med hållbar utveckling. 

Det är även en tydlig uppdelning i rapporten mellan ekonomi, miljö och sociala aspekter. 

Under 2009 är hållbarhetsredovisningen inkluderad med årsredovisningen och visar då 

mycket mer ekonomisk information. Detta förändras dock till 2010 och 2011 då de återigen 

inte har med så mycket av den ekonomiska aspekten. Under 2012 och 2013 inkluderar de igen 

ekonomiska aspekter som resultaträkning och balansräkning.  

4.1.2 Omfattande reflektion 

  

Under de första rapporterna 2001, 2002 och 2003 redovisar de inte speciellt mycket om hur de 

påverkar naturen eller omgivningen. Fokus låg på ekologiska varor, hur mycket kunder köper 

av det samt konsumentbeteendet kring det. Dessa år kanske skulle kunna jämföras med 

företag i samma bransch, då de redovisar mycket som är kopplat till butiken och produkterna. 

2004 upprättades som sagt ingen miljörapport och under 2005 är det i stort sett enbart fokus 

på ekologiska och miljövänliga produkter, vilket gör rapporten svår att jämföra med andra 

företag. Under 2006 redovisar de mycket mer än vad de har gjort tidigare och under detta år 

redovisar de bland annat sina koldioxidutsläpp över tid, men fokus låg på ekologi. Rapporten 

från 2006 tillåter en jämförelse med företag som är verksamma inom samma bransch som 

Coop, men troligtvis inte branscher emellan. Under hållbarhetsredovisningarna 2007 till 2011 

finns det många diagram, tabeller och figurer som kan vara enkla att jämföra med andra 

företag, i olika branscher eller bara dagligvaruhandeln. De rapporterar både mer positiv och 
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negativ information. 2012 och 2013 redovisar de mycket information, varav stor del negativ. 

De visar nyckeltal som är enkla att jämföra med alla företag och de redovisar mycket annat 

som gör dem jämförbara. 

4.1.3 Utveckling 

  

Hållbarhetsrapportena från 2001 till 2003 har nästintill samma struktur och skiljer sig inte i 

någon större utsträckning, förutom att det 2003 inkluderades mer bilder i rapporten. Som 

tidigare nämnts finns det ingen rapport från 2004, men 2005 går det att se en tillbakagång i 

utvecklingen från 2003 på så sätt att de redovisade mycket mindre information i rapporten. De 

skriver inget om den sociala aspekten och väldigt lite om ekonomiska. 2006 innehåller 

rapporten mer information än året innan och de skriver mer om deras arbete för miljön. Även 

2007 går det att se en stor utveckling i redovisningen på så sätt att de ändrat fokus till en mer 

TBL-orienterad inriktning jämfört med tidigare år då de haft en tydlig inriktning på miljön. År 

2008 är det fortsatt bättre fördelning mellan de olika aspekterna inom TBL och de redovisar 

mer information i allmänhet. Även i rapporten från 2009 var det en tydligare uppdelning av 

den sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekten i redovisningen. De började detta år att 

redovisa efter GRI:s riktlinjer och det gick att se att detta påverkade utformningen av 

rapporten. Bland annat hade de fört in resultatet och balansräkningen i 

hållbarhetsredovisningen. 2010 och 2011 ändras inte rapporten så mycket mer än att de har 

mindre ekonomisk information och mer social information än tidigare. De två sista 

rapporterna, från 2012 och 2013, utvecklades på så sätt att de inkluderade en kortare variant 

av årsredovisningen, vilket återigen gav mer ekonomisk information, men var i övrigt ganska 

lika. 

4.1.4 Legitimitet 

  

I rapporten för 2001 visar de lite negativ information, men det de visar berör främst 

energiförbrukning och utsläpp från transporter. Under 2002 visar de energin det tar att 

producera mat och 2003 är den negativa information de redovisar enbart kopplad till 

energiförbrukning. 2004 har de ingen rapport och under 2005 skriver de inget negativt mer än 

att försäljningen av ekobröd har minskat. I rapporten för 2006 skriver de om minskad 

försäljning för ekologisk kyckling och ökningen av koldioxidutsläpp. År 2007 visar de mer än 

vad de gjort tidigare och de visar den största miljöboven för dem, fossila bränslen. 

Koldioxidemissioner, energianvändning och transportutsläpp tas upp och att de gör egna 

kontroller för att hantering av köttfärs som har varit felaktig i branschen. De skriver om hur 

många leverantörer som underkändes under en revision. 2008 skriver de att den största delen 

av miljöpåverkan kommer från energianvändningen och då främst uppvärmning, kylning och 

belysning. De visar även utsläppen av växthusgaser och hur hög sjukfrånvaro de hade i 

dagligvaruhandeln. I rapporten för 2009 skriver de om att de har sagt upp anställda, att 

elförbrukningen är hög och de skriver om utmärkelser som de fått under året. 2010 skriver de 

att intressentperspektivet ligger till grund för deras hållbara utveckling och hur redovisningen 

blivit strukturerad. De har tre huvudsakliga utsläppskällor: elförbrukning i butiker, 

godstransporter och läckage från köldmedia. De visar upp sin miljöpåverkan, utsläpp av 

växthusgaser, energiförbrukningen över flera år och de redovisar diselförbrukningen, utsläpp 

från godstransporter och tjänsteresor mm. De utsågs till Sveriges mest hållbara varumärke 

enligt konsument undersökningar 2010, 2011 och 2012. 2011 blev de Sveriges grönaste 

varumärke enligt varumärkesbyrån Differ och de fick utmärkelsen Sveriges mest hållbara 

varumärke. 2011, 2012 och 2013 skriver de om samma negativa information, deras 
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klimatpåverkan, utsläpp, transporter, klimat, energiförbrukning, avfall och återkallelser av 

produkter. 

4.1.5 Triple Bottom Line 

4.1.5.1 Ekonomi 

  

I rapporten från 2001 skriver de om resultatet och försäljningssiffror. Under 2002, 2003, 2005 

och 2006 skriver de enbart om försäljningen av ekologiska varor och i rapporten för 2007 

innehåller den även försäljningen av ekologiska varor. Detta år har de även med 

rörelseresultat, omsättning, hur många marknadsandelar de har och vilka som har de övriga 

andelarna i dagligvaruhandeln. 2008 skriver de om vinsten, försäljning av ekologiska varor, 

andelarna i dagligvarumarknaden samt att de visar ett organisationsschema. 2009 skriver de 

mer om ekonomiska aspekter och de visar balansräkning, resultaträkning med tillhörande 

noter, omsättning, marknadsandelar och försäljning av ekologiska och rättvisemärkta 

livsmedel. Under 2010 redovisar de enbart styrningsstrukturen. I rapporten för 2011 visar de 

balansräkningen, omsättning, resultat och nyckeltal, som exempelvis soliditet och 

skuldsättningsgrad. 2012 och 2013 tar de med nyckeltal, resultaträkning, 

förvaltningsberättelse med noter och förändringen i eget kapital. 

4.1.5.2 Miljö 

  

2001 skriver de om sina ekologiska varor, miljö- och rättvisemärkning, källsortering och 

organiskt avfall. De vill minska miljöpåverkan med allt från grön el till vilka rengöringsmedel 

de använder. De skriver även hur mycket energi de gör av med, att allt fler av leverantörerna 

är ISO14001-certifierade samt att hälften av butikerna är KRAV-auktoriserade. År 2002 

skrivs att de tog första platsen i Miljö Ekos imagebaromerter och visar elanvändningen, 

koldioxidutsläppen och energi för transporter. De informerar även om deras källsortering, 

organiska avfall och kompostering. Fler butiker är KRAV-auktoriserade och de skriver om 

vilka produkter som är ekologiska. 2003 skriver de att de arbetar för en långsiktig och hållbar 

konsumtion samt visar energiförbrukningen, koldioxidutsläpp och hur många av butikerna 

som sorterar organiskt avfall. Det blev ytterligare fler KRAV-auktoriserade butiker 2003. 

Under 2004 skrivs inget och 2005 skriver de om ekologiska varor, hur djur lever och 

ekologiska märkningar. I rapporten för 2006 skriver de vart deras största utsläpp av koldioxid 

kommer ifrån, de visar energiförbrukningen, utsläppen av koldioxid och deras utbud av 

ekologiska produkter. 

  

De skriver även att de bekämpar fattigdom och miljöförstörning via kooperativ utan gränser 

och planterar träd via VI-skogen från 2006 till 2013. De skriver om märkningar och symboler 

som de tycker är viktiga. Under 2006 till 2010 poängterades det tydligt att det är viktigt att 

konsumenter flyttar handen i hyllan mot ekologiska varor och vikten av att handla rätt som 

konsument. 2007 skrivs det om framtida mål om att neutralisera påverkan på klimatet och 

miljön. Ekologiska varor visas och även koldioxidemissioner, utsläpp på transporter och 

energianvändning visas. De skriver även om ekologiskt jordbruk, viktiga symboler och målet 

att alla butiker ska vara KRAV-auktoriserade till 2010, vilket i sin tur redan uppnåddes under 

2008. I rapporten för 2008 beskriver de fördelar med ekologisk djurhållning och odling, att 

koldioxidutsläppen har minskat och de redovisar hur mycket avfall de har samt hur 

tjänsteresorna påverkar. År 2009 har de börjat stödja Global Compact vilket de skriver om 

under de resterande åren förutom under 2012. I rapporten för 2009 skriver de även om 

elförbrukningen, utsläpp, energiförbrukningen, tjänsteresor, avfall och materialåtervunnet 
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avfall. 2010 minskade klimatpåverkan från den egna verksamheten. De skriver om deras mål 

att vara klimatneutrala genom att klimatkompensera sina utsläpp av växthusgaser. De skriver 

även om avfall och återvunnet material. De gör en överblick av strategin kring och för 

ekologiska jätteräkor och visar även en sammanställning av miljöpåverkan, klimat, 

energiförbrukning och avfall. 2011 visar de hur många miljömärkta produkter de har gör så 

igen 2013. 2012 skriver de att de vill underlätta för en hållbar konsumtion genom att visa de 

olika märkningarna och att de främst påverkar miljön genom butiksortimentet och den egna 

verksamheten. 2013 har de tre övergripande målområden; Hållbart sortiment, hållbara butiker 

och hållbara leverantörer. De visar utsläppen av växthusgaser, transporter och deras 

klimatpåverkan samt kyl- och frysanläggningar. 

4.1.5.3 Socialt 

  

Under 2001 skriver de om utbildning för personalen och hur många de har utbildat samt hur 

många anställda de har. De skrev samma information under 2002 och att de erbjöd kolesterol- 

och blodsockertester på några stormarknader för att värna om kunders hälsa. I rapporten för 

2003 redovisas samma information som under 2001. 2004 hade de ingen rapport och under 

2005 skrivs inget om den sociala aspekten. Under 2006, 2008, 2009 skriver de att det är 

viktigt men en dialog med kunder, att satsa på mångkulturell mat och att värdera utbildningar 

högt. Det sker en stor förändring till 2007 då mer social information visa. Det är viktigt att 

medarbetare kan påverka verksamheten, sin omtanke för djur, miljö och människor. De står 

bakom Global Compact och vill bli ledande inom hållbar utveckling. De skriver om nyckeltal 

för anställda, ansvarsfulla chaufförer och stabila relationer. Coop använder sig av Business 

Social Compliance Initiative (BSCI) för att stärka etiska kontroller. Coop delar ut pris för 

hållbarhet och sponsrar vårruset och tre tidningar som ger vinster till hemlösa. 2008 erbjuds 

utbildning i ekologi och miljö och de stödjer mänskliga rättigheter. De följer en global 

standard och vill ha långvariga relationer och bidra till etisk handel genom att inte acceptera 

barnarbete eller minimilöner. De beskriver revision på leverantörer och redovisar nyckeltal 

för anställda. Coop sponsrar och stödjer vårruset, tidningar för hemlösa, radiohjälpen, 

Kooperativ utan gränser och de skriver om biståndsknappen. 2009 visas nyckeltal för 

anställda och de skriver om Kooperativ utan gränser, utbildningar, bra relationer med 

affärspartners och ansvarsfullt agerande. Global Compact och OECDs principer följs, vilket 

inkluderar mänskliga rättigheter. De skriver om revision och att de sponsrar ungdomsidrott 

och vårruset. 

  

I rapporten 2010 framgår det hur många av de anställda som är nöjda med sin arbetssituation. 

De visar hur mycket som samlades in till Kooperativ utan gränser och andra 

välgörenhetsorganisationer. De skriver att de är anslutna till FN:s initiativ för ansvarfullt 

företagande och Global Compact, vilket inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö 

och kamp mot korruption. Dialoger med omvärlden är viktiga och Coop visar nyckeltal för 

anställda. Resultat från revisioner visas och att de ska beakta etiska riktlinjer. 2011 och 2012 

är det främst nyckeltal för anställda som redovisas men 2011 skrivs det om att möjliggöra 

hållbar konsumtion, att ställa krav på leverantörer och ge utbildningar. De skriver även hur 

mycket de bidrar med till välgörenhetsorganisationer. 2012 visas förutom de vanliga 

nyckeltalen, att de sponsrar barn- och ungdomsaktiviteter och hur mycket de ger till 

välgörenhet. 2013 skriver de som vanligt om nyckeltalen för anställda och att de sammanför 

ansvar för etik och miljö. De skriver även att alla butiker nu är KRAV-certifierade och att alla 

tjänstemän numera genomgår en introduktionsutbildning i ekologi. 
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4.1.6 GRI 

  

I rapporterna mellan 2001 och 2008 nämns inte något om att de skulle följa GRI. Från 2009 

och framåt skriver de att de använder sig av GRI:s riktlinjer och de skriver även att de 

rapporterar enligt nivå C vilket bekräftas av KPMG alla år förutom 2011, men då bedömer de 

själva att de når nivå C. 

4.2 H&M 

4.2.1 Textenlig reflektion 

  

H&M kallar sina hållbarhetsredovisningar CSR-rapport från 2002 till 2008. Under 2002 

redovisar de inte mycket ekonomisk information och rapporten är tydligt uppdelad i sociala 

och miljömässiga aspekter. Redovisningen har mycket få bilder, diagram och tabeller. En stor 

del av fokusen ligger på deras Code of Conduct. År 2003 ser redovisningen ut på liknande 

sätt, men det är lite mindre fokus på deras Code of Conduct och under 2004 ses en tydlig 

uppdelning mellan företaget, social och miljömässig redovisning. De har fått in lite mer 

tabeller och figurer i rapporten jämfört med tidigare. I rapporten för 2005 finns det mycket 

mer information och mer figurer, diagram och tabeller, medan det under 2006 inte finns 

mycket information, tabeller eller figurer överhuvudtaget. I rapporten för 2007 blir det 

däremot mer igen, men uppdelningen av informationen är inte lika tydlig som den varit 

tidigare och den ekonomiska informationen är mycket kort. Det finns knappt några bilder, 

tabeller, figurer eller diagram, men de visar hur väl de uppfyller GRI:s krav. 2008 och 2009 

års rapporter är liknade 2007 men med fler bilder, tabeller, figurer och information, men 2009 

års rapport har de döpt till Style and Substance Sustainability Report. Från 2010 till 2013 

kallar de rapporterna för Conscious Actions Sustainability report och 2010 ändrades mycket i 

upplägget, på så sätt att rapporten innehöll mycket bilder och redovisningen kombineras med 

mer bilder, olika färger och bilder som kombinerar informationen och branschdata. I resten av 

rapporterna ser redovisningen lite annorlunda ut, de visar inte hur de uppfyller GRI:s krav och 

upplägget är lite annorlunda med mindre bilder. 

4.2.2 Omfattande reflektion  

  

H&M redovisar relativt mycket redan under åren 2002 och 2003 och en stor del av 

informationen går att jämföra med andra företag, både de som är verksamma inom samma 

bransch, men även andra företag. Under 2004 redovisar de mer negativ information och de 

visar sådan information som är lättare att jämföra i andra branscher också, som sophantering, 

energi och utsläpp. 2005 redovisar de mer och tydligare och ju mer de redovisar ju lättare blir 

det att jämföra med andra företag. Under 2006 redovisar de inte mycket information och 

rapporten är svår att jämföra med någon annan. I 2007 års rapport redovisar de inte lika 

mycket relevant information som i de tidigare rapporterna, men mer än året innan och det kan 

vara lite svårare att jämföra än tidigare. I 2008 års rapport finns det mycket information och 

bland annat i siffror som är enklare att jämföra med andra företag i samma och i olika 

branscher. 2009 visar de transparent information via GRI:s innehållsförteckning om vad de 

inte visar och de verkar inte främmande för att visa negativ information. 2010 redovisar de 

mycket och relevant information, men fortfarande väldigt lite ekonomiska information. 2011, 

2012 och 2013 redovisas mindre information jämfört med 2010 och inte lika mycket i siffror, 

vilket kan göra det svårare att jämföra. De visar inte heller GRI:s innehållsförteckning under 

2010 eller de efterkommande åren. 
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4.2.3 Utveckling 

  

Från 2002 till 2003 är det ingen förändring mer än att de skriver mindre om vissa saker, men 

till 2004 har de inkluderat mer ekonomisk data än tidigare, men förändringarna är inte stora. 

Under 2005 har det skett en stor förändring med mer och tydligare information och de har en 

tydlig uppdelning mellan de tre olika aspekterna av TBL. I rapporten för 2006 har 

utvecklingen gått tillbaka, då de redovisar väldigt lite information. 2007 har de med mer 

information än 2006 men inte lika mycket som tidigare. Nästkommande år, 2008, redovisas 

mycket mer och relevant information och de visar transparent information på så sätt att de 

visar vilka mål från GRI som de inte har nått än. 2009 ökar mängden information ytterligare 

men det är ingen stor utveckling på innehållet. Under 2010 har upplägget förändrats och 

informationen har blivit mer transparent gentemot tidigare år. Under 2011, 2012 och 2013 

redovisar de mindre information, men i övrigt är det ingen skillnad på innehållet jämfört med 

2010. 

4.2.4 Legitimitet 

  

Redan från början är H&M öppna med negativ information och under 2002 skriver de om sin 

påverkan på naturen som inte har börjat mätas, exempelvis vattenkonsumtion och utsläpp från 

transporter. De skriver även att de inte är ISO14001-certifierade på grund av att det inte 

passar deras verksamhet fram till rapporten 2005. Det negativa de skriver under 2003 är om 

koldioxidutsläpp och detta nämner de även under 2004. År 2004 tar de också upp fall om 

kränkningar av deras Code of Conduct, vilket de också gör år 2005, 2006 och 2007. Under 

2005 visar de mer negativ information; deras miljöpåverkan, koldioxidutsläpp och emissioner 

samt hur mycket energi som används. Detta år skriver de även att de blivit rankade best-in-

class av Storebrand och H&M har blivit benämnt som ett av de hundra mest hållbara 

företagen under 2005. År 2006 presenteras inte negativ information i samma utsträckning som 

tidigare år, förutom om utsläppskällor och att det finns leverantörer som inte har skrivit på 

Code of Conduct, men under 2007 skriver de i princip bara om kränkningarna. 2008 nämns 

inget negativt om Code of Conduct men de skriver om emissioner, revisioner, förhållandet lön 

mellan män och kvinnor och vad de har fått för feedback från intressenter. I rapporten för 

2009 skriver de om ett problem som uppstått med vatten kring bomull- och 

denimproduktionen, koldioxidintensiteten och vad de gör av med per källa. Under 2010 

skriver de inte mycket om negativa aspekter mer än utsläpp och vilka miljömål de inte klarade 

av eller inte har uppnått än. 2011 skriver de ännu mindre och de skriver bara hur många 

procent av bomull som kommer från hållbara alternativ. 2012 skriver de om deras utsläpp per 

källa och emissioner, energikonsumtionen samt hur många av de anställda som har ett 

heltidskontrakt och under 2013 visas koldioxidutsläpp och energianvändningen. 

4.2.5 Triple Bottom Line 

4.2.5.1 Ekonomi 

  

Det H&M skriver rörande den ekonomiska aspekten under 2002 är om ersättningar till 

styrelsen, bonussystem och hur de bestämmer bonusen. Samma information utges under 2003 

och 2004 och de redovisar även omsättningarna i olika länder under båda dessa år. Under 

2004 skriver H&M om distribution och inköp. 2005 har de med lite mer ekonomisk 

information i rapporten och de tar upp det som skrivits under tidigare år och de visar 

företagets struktur och CSR-avdelningens organisationsschema. Under 2006 visas ingen 

ekonomisk information och 2007 skriver de om CSR-organisationen, hur den styrs, hur den är 
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och intressenternas engagemang. Detta gör de även 2008 men de skriver också om vinsten 

och vad de säljer för. I rapporten för 2009 skriver de enbart om höjdpunkterna från året och 

under 2010 visar de omsättning, antal butiker och marknader. Från 2011 till 2013 visas hur 

organisationen är byggd och 2011 skriver de hur försäljningen har ökat med miljömärkta 

kläder. 

4.2.5.2 Miljö 

  

Under 2002 skriver H&M att de strävar efter att minska konsumtionen och öka återvinningen. 

De skriver om sina miljörepresentanter och miljöpolicys, vilket de även nämner i rapporterna 

från 2003 till 2005. De skriver om deras miljömål, vilka handlar om miljömedvetenhet, 

respekt för naturen, hållbar resursanvändning, friska produkter, ren försörjningskedja och 

gröna transporter. De visar koldioxid per omsättning och skriver även vad de har för mål för 

nästa år och hur de uppfyllde dem under 2002, 2003 och 2005 till 2009. I rapporten för 2003 

skriver de om koldioxid per omsättning som föregående år, men även om organisk bomull, 

miljökrav på leverantörer, energi- och vattenanvändning, utsläpp från transporter och 

växthusgaser samt om sophantering. I rapporten för 2004 skriver de om samma områden som 

2003, om en renare produktion och att de har ansökt om att få använda EU-blomman som 

eko-märkning. 2005 skriver de om en renare produktion, organisk bomull, koldioxid per 

omsättning samt att de använder EU-blomman som eko-märkning. De skriver även om 

miljökrav på transporter, butiksinredning och på IT-producenter. De gick under 2005 med i 

Better Cotton Initiative (BCI) och har jobbat in miljökrav i deras Code of Conduct. Under 

2006 kommer ingen ny miljöinformation fram mer än att de vill förbättra den konventionella 

bomullen. De skriver om Code of Conduct som leverantörer ska följa, organisk bomull, renare 

produktion, EU-blomman, koldioxidutsläpp totalt och per omsättning och energianvändning. 

  

I rapporten för 2007 skriver de om sin miljömässiga ledning, sina miljömål, en renare 

produktion, vattenkonsumtion, koldioxidutsläpp och hur de är i förhållande till försäljningen. 

De skriver om konventionell, organisk och transitionalbomull och även om kemikalier, att 

använda harmlösa kemikalier och att de möter REACH (lagstiftningen inom EU). 2008 

skriver de likt föregående år om miljöledningen, vattenkonsumtionen, kemikalier, en renare 

produktion, koldioxidutsläpp och energianvändningen, samt om de olika sätten att framställa 

bomull. Nytt för rapporten 2008 är att de skrev på CEO Water Mandate för Global Compact, 

de startade med organisk ull och återvunna fibrer. De skriver detta år även om transporter, 

biodisel, avfall, galgar, återvunna plastpåsar för konsumenter, kommunikationsmaterial och 

resor och försäljningens klimatpåverkan. De har även gått med i ett projekt som heter Clean 

Shipping Projekt. 2009 års miljömässiga rapport är mycket lik den från 2008 sett till 

informationen, men lägger till återanvändning av material. I rapporten för 2010 har H&M 

med mycket mer information. Förutom att de har med samma information som de tidigare 

åren, skriver de även om solpaneler, förnybara källor för energi, återvunna material som 

exempelvis galgar, påsar och petflaskor som blir plagg. De skriver även att de vill använda 

resurser ansvarsfullt, som bland annat vatten genom BCI i denimproduktionen. Slutligen 

nämner de i denna rapport att de samarbetar med projekt för transport, som bland annat 

SmartWay, WayaHead och Clean Shipping Project. 

  

Under 2011 skriver H&M lite mindre gällande den miljömässiga aspekten. De skriver om 

organisk hampa och bomull, tillväxten av Eco-bomullens andvändning och introduktionen av 

klimatsmarta tvätt- och vårdinstruktioner. De börjar även skriva om skotillverkningen och att 

det är viktigt att tänka på limtyper som används, att använda vattenbaserat istället för 

lösningsbaserat och de ska använda certifierade garverier. De skriver som tidigare om 
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återvinning av petflaskor och återvunna konsumentpåsar, energianvändning, koldioxid per 

omsättning, förnybara energikällor, vattenförbrukning och kemiska restriktioner. De berättar 

om projekten SmartWay och Clean Shipping Project. De skriver att de gör kemiska tester och 

att målet är att de vill ha noll utsläpp av farliga kemikalier och att de ska övervaka 

avfallsvattnet. I rapporten för 2012 ändras inte så mycket i informationen mer än att de 

nämner att de bildat ett partnerskap med WWF. Under 2013 har de med mer information om 

miljöaspekten. De skriver att de använder mer hållbara material, återvunna och organiska, 

organiskt och certifierat läder och vattenbaserat lim. De vill förbjuda Angoraull och de 

utvecklar kriterier för “conscious”-märkta produkter. De skriver fortsatt om förnybar energi, 

energianvändning, solpaneler, effektivitetsprogram, emissioner för koldioxid, växthusgaser, 

transporter och projekten SmartWay, WayaHead och Clean Shipping. De skriver även detta år 

att de återvinner plagg och petflaskor och att de återvinner och samlar in kläder i butikerna. 

Vatten i bomulls- och denimproduktionen skriver de också mycket om, samt samarbetet med 

WWF, kemiska restriktioner och noll utsläpp av farliga kemikalier. 

4.2.5.3 Socialt 

  

Sett till den sociala aspekten skriver H&M 2002 att de arbetar nära med leverantörer om 

problem som arbetsvillkor, kompensationer och fördelar, arbetstider, icke-diskrimination, 

hälsa och säkerhet samt att de följer mänskliga rättigheter. I deras Code of Conduct, som finns 

i alla rapporter från 2002 till 2013, skriver de att de inte accepterar barnarbete, tvångsarbete 

och diskriminering och att de följer de mänskliga rättigheterna. De är noga med säkerheten 

och skriver detta i alla rapporter utan rapporten för 2006. Nyckeltal för anställda har de med 

under 2002 till 2013, med undantag för 2006 och vidare skrivs om revisioner och deras Code 

of Conduct-inspektörer som nämns i alla rapporter. Att de följer Global Compact nämns från 

2002 till 2011, OECD:s riktlinjer följs 2002 till 2005 och att de är med i The WaterAid 

project skriver de om 2002, 2005 och 2008 till 2013. H&M skriver att de tänker på djurens 

rättigheter och vilka organisationer som de är medlemmar i, bland annat Amnesty under 2002 

till 2010 med undantag för 2006. De visar olika index under 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 

2012 som de är med i. 

  

2003 skriver H&M att de har ett milleniemål om att utrota extrem fattigdom och hunger med 

universell grundskoleutbildning. De har en Code of Ethics som jobbar mot korruption och 

skriver om denna under alla år utom 2006. De skriver om välgörenhet engagemang som de 

störtar från 2003 till 2005, 2007 till 2009, 2011 och 2013 exempelvis Pink Ribbon Appeal for 

Breast Cancer. I rapporten för 2004, 2005, 2007 skriver de om att de har en stark 

företagskultur- Spirit of H&M och att de skapat ett Fair trade-center för att uppnå deras mål. 

De samarbetar med UNICEF under 2004 till 2013. I rapporterna för 2005 till 2010 skriver de 

att de deltar i Fair Labour Association. H&M skriver även om att de inte ska använda 

modeller som är ohälsosamma i rapporterna för 2005, 2008, 2009. 2005 börjar de donera 

kläder för att ge stöd och det skrivs om det 2007, 2008 och 2010 till 2012. 2005 och 2007 till 

2010 skrev de även att de hjälpte till vid naturkatastrofer. Under 2006 är redovisningen som 

tidigare nämnt mycket kortare än tidigare och de skriver att de mottog ett pris som årets 

förbättrare från Svenska Dagbladet. Under 2007 skrivs om nyckelutmaningar: 

produktionskedjan, miljöprodukter, kollegor och gemenskap. De skriver 2007 till 2009 och 

2012 om samarbete för kolleger med Union Network International och European Works 

Council. Under 2012 och 2013 ges det exempel på hur de arbetar för att förbjuda bomull från 

Uzbekistan då de använder barnarbete. 
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4.2.6 GRI 

  

Under 2002 till 2004 skrev de att GRI:s Sustainability Reporting Guidelines inspirerade och 

var en källa för vägledning av rapporten. 2005 redovisade de efter uppdateringen som utgavs 

2002 som de även skrev att de förlitade sig på. Under 2006 följde de inte GRI:s riktlinjer, men 

skrev att de skulle redovisa enligt GRI nästa år och att de varit med och utvecklat särskilda 

riktlinjer för dem i beklädnad- och skobranschen som de också kommer att använda nästa år. 

2007 till 2010 använde de GRI för att rapportera men de tog också hänsyn till Apparel and 

Footwear Sector Supplement som de var med och skapade. Under 2011 och 2012 använde de 

sig av GRI:s G3-riktlinjer och de inkluderade indikatorer från Apparel and Footwear Sector 

Supplement. De skriver att de själva ser sig på B-nivå mot GRI:s G3 riktlinjer. 2013 är skapad 

utifrån GRI:s G4 riktlinjer samt indikatorer från Apparel and Footwear Sector Supplement. 

4.3 SKF 

4.3.1 Textenlig reflektion 

  

Den första hållbarhetsredovisningen som finns på SKF:s hemsida är från 2000 och kallas 

miljörapport och är en separat rapport, men de skriver att deras första miljörapport 

publicerades 1994 och att information innan dess rörande miljö fanns med i årsredovisningen. 

Hållbarhetsredovisningen publicerades som en separat miljörapport till och med 2001. År 

2002 skedde det en förändring och SKF:s hållbarhetsredovisning började inkluderas i slutet av 

den vanliga årsredovisningen som en egen del istället för att vara en separat rapport. Detta 

fortsatte den att vara fram till år 2011, då hållbarheten blev totalt integrerad i årsredovisningen 

och där årsredovisningen började heta “finansiell, miljömässig och social prestation”. År 2003 

började SKF även att lägga upp separata dokument, relaterade till hållbarhetsredovisningen 

som bland annat Code of Conduct, miljöprestationsdata, Zero Accident Award med fler för att 

ge den intresserade läsare mer detaljerad information, men som inte är nödvändig för 

hållbarhetsrapporten. Från och med 2004 skriver de att informationen kring hållbarhet 

lämnades in för granskning i enlighet med FAR:s standard för granskning av frivillig separat 

hållbarhetsredovisngen och AccountAbility’s AA1000 Assurance Standard, en internationellt 

erkänd standard för att bedöma, verifiera och förstärka en organisations 

hållbarhetsredovisning. Denna standard är designad för att vara sammanhängande med, samt 

förstärka, GRI:s riktlinjer och kräver av den självständige revisorn att denne bedömer 

hållbarhetsrapporten utifrån principerna om materialitet, fullständighet samt tillgänglighet. 

Rapporterna är under samtliga år upprättade på engelska.   

4.3.2 Omfattande reflektion 

  

För att vara i ett så tidigt stadium som 2000 är kvaliteten på den första rapporten 

förvånansvärt bra med mycket information om miljön. Det kan dock tyckas att de skriver 

väldigt mycket om få händelser, så som konstanta upprepningar av ISO 14001 och Zero 

Accidents. Ingen jättetydlig struktur på rapporten och inte mycket information om den sociala 

och ekonomiska aspekten. Det övergripande intrycket som ges 2001 är att de vill vara ärliga 

och ge ut information som inte alltid är till deras fördel, för att ge en rättvisande bild. 

Rapporten i sin helhet är mer utfylld och detaljerad än föregående år, med fler konkreta 

exempel. De nämner mycket om ISO14001 och Zero Accidents, men inte i samma 

utsträckning som tidigare år. 2002 var det mycket bättre struktur på rapporten. Informationen 

gällande de olika aspekterna kunde tidigare ges på olika ställen, vilket gjorde att läsaren inte 



 

 - 30 - 

riktigt visste var i rapporten den kunde hitta den information som den sökte. Nu är det istället 

tydliga indelningar som förenklar det för läsaren. Hållbarhetsredovisningen är kortare än 

tidigare, men samtidigt känns det som att det finns med minst lika mycket värdefull 

information, vilket i sin tur tyder på att de vill lägga fokus på de viktigaste händelserna. 

  

Från och med 2002 och framåt är det liknande kvalitet på rapporterna, med undantag för 

mindre omflyttningar av rubriker. Rubrikerna har nu även andra färger och det märks att de 

varje år försöker förbättra strukturen på rapporterna och de blir mer och mer lättöverskådliga 

för varje år. Det tillkommer ibland nya faktorer i tabellerna som bidrar till ytterligare 

jämförelser. Olika exempel ges varje år på vad de gör för att minska sin negativa påverkan. 

Vissa år kan det till exempel röra vattenkonsumtionen och andra år deras återvinning. 

  

Siffror med jämförelser mellan år i “Environmental Performance Data” har funnits med i 

hållbarhetsredovisning under alla år, men år 2003 togs dessa bort från rapporten och lades i ett 

eget dokument vid sidan om. 2003 införde de också en tabell i “Social Performance” med 

viktiga indikatorer, som ger en bra överblick. De är inte lika mycket skrivet om Zero 

Accidents som föregående år, vilket gör att rapporten inte känns tjatig och upprepande. 2006 

började de ha alla tabeller längst ner i hållbarhetsrapporten istället för att ha dem utspridda i 

de olika avsnitten och den sociala aspekten av TBL blir behandlad i allt större omfattning för 

varje år som går. Från och med 2008 blev det mer koncentrerad text och mindre vanliga 

bilder. De började detta år också att införa många fler stapeldiagram för att underlätta för 

jämförelse mellan olika år. Tabellerna som fanns längst ner i rapporten finns nu inte med alls, 

utan finns i ett eget dokument. 

  

Innehållsförteckningen i hållbarhetsrapporten blev 2009 mycket mer utvecklad. Härifrån 

fanns varje underrubrik med, cirka 40 stycken, jämfört med föregående då det bara var de 

större rubrikerna som innefattades, cirka 7 stycken. År 2011 till 2013 fick SKF FAR:s 

hedersomnämnanden för sina hållbarhetsredovisningar.  

4.3.3 Utveckling 

  

2000 lanserade de sitt egna säkerhetsinitiativ “Zero Accident” med målet att förhindra alla 

arbetsrelaterade skador och ohälsor på alla anläggningar världen över. För att utveckla detta 

koncept ytterligare introducerade de år 2001 även “Zero Accident Award” för att belysa 

excellent utförande inom hälso- och säkerhetsledning. Detta pris delas ut till enheter som haft 

ett år utan skador eller ohälsor. Silver ges till de som lyckas uppnå två år och guld till de som 

lyckats uppnås minst tre år. Här inkluderas enbart de enheter som utsätts för högre risk, det 

vill säga inte exempelvis försäljningsavdelning eller administration. Dessa enheter måste 

också uppnå minst 50,000 arbetstimmar per år. Det nämner att Colebrook factory fick det 

första guldet som delats ut. 

  

SKF utvecklade även en “Code of Conduct” år 2001 för att formellt specificera standarderna 

för det uppförande som förväntas från människor som jobbar för gruppen. Koden täcker fyra 

nyckelområden av ansvar; ansvar gentemot kunder, anställda, intressenter och samhället. De 

nämner vidare att alla nivåer inom organisationen kommer förses med träning för att försäkra 

att korrekt förståelse av koden implementeras. De utvecklade sedan 2003 en procedur för 

intern verifiering av överensstämmelse med koden och 2004 införde de denna procedur inom 

alla enheter med ett tvåårsintervall. De ger sedan dess exempel på var i världen dessa 

verifieringar utfördes, samt resultatet av dessa. De nämner varje gång när det inte var 

överensstämmelse med koden, vilket i de flesta fall berodde på antal arbetstimmar, och att 
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dessa genast rättades till. Code of Conduct var först en del i den övergripande delen av 

hållbarhetsredovisningen, men från och med 2002 redovisades konceptet under “Social 

Performance”. Detta gjorde det fram till år 2006, då koden istället fanns med i början av 

hållbarhetsredovisningen, för att ses som ett mer övergripande engagemang istället för att 

enbart vara en del av det sociala, då även leverantörerna var tvungna att upprätta en Code of 

Counduct i linje med SKF:s kod. SKF vässade sitt “interna kontroll”-ledarskap genom att 

lansera “SKF Internal Control Standard” (SICS) 2008 som är applicerbar på alla enheter i 

gruppen. Målet är att försäkra att en grundläggande, konsekvent system av intern kontroll 

upprätthålles i hela gruppen. Även bedrägeririskträning genomfördes detta år inom gruppen. 

Att ha en etisk efterfråga lades det också större vikt på och en Business Demand Chain 

Committe och Process system etablerades 2009 för att förstärka processen att tvinga fram en 

etisk efterfrågekedja och att ha leverantörer av hög standard. 

  

2006 skedde det en lite större förändring i redovisningen och hållbarhet blev detta år en av 

SKF:s drivkrafter. Innehållsförteckningen blev bredare, alltså med fler indelningar och istället 

för att vara indelad i “Environmental och Social Performace” så heter nu istället hela delen 

“Sustainability at SKF”. Det året började de även ha med olika “Care” (Business-, 

Environmental-, Employee- och Coummunity Care). Business Care är här riktat till kunden 

och syftar till att de ska kunna hitta lösningar som passar deras specifika behov. I detta avsnitt 

handlar det då främst om olika kullager, hur de minskar friktionen och hur det i sin tur sparar 

energi. Där skriver de även att de erbjuder en så kallad “Client Energy and Environmental 

Analysis” som identifierar högenergikonsumtionsområden inom en verksamhet. Denna analys 

ser också till kemisk behandling och smörjning och andra processer som skulle kunna minska 

miljöpåverkan. Ett exempel är att de efter att ha utfört en sådan analys på en av egna 

kullagerfabriker kunde de identifiera en möjlighet som skulle kunna hjälpa SKF att 

återanvända wastevärme med mer. Under Environmental Care behandlas resten av 

miljöaspekterna som funnits med i de tidigare rapporterna, i Social Care handlar det mest om 

de anställda och där information gällande Zero Accidents markant minskat och i Community 

Care handlar det främst om de lokala samhällena, där det detta år kunde märkas en stor 

ökning av information som gavs ut. 

  

2007 vidareutvecklade de idén och införde konceptet “SKF Care” där de olika delarna 

(Business, Environmental, Employee och Community) var inkluderade. Även Beyond Zero 

(se 4.3.5.2. Miljö) blev en egen kategori men mindre. Det blev en tydligare indelning och de 

olika “Care”-rubrikerna hade större textsnitt. Det var även ändrat fokus i de olika delarna. 

Business Care, som året innan i princip enbart fokuserade på de olika tekniska lösningarna till 

kunderna, så som kullager med mer, fokuserade nu istället på att försöka förklara vad 

användningen av deras produkter gör för nytta. De förklarar Beyond Zero i detta avsnitt 

istället för ett eget avsnitt och ger förklarande bilder på hur energin sparas. Även 

Environmental Care förändrades och här lade de allt större vikt på klimatförändring och att 

den till mesta dels orsakades av koldioxidutsläppen. De gavs även här en ny figur för att visa 

detta kretslopp. 

  

2008 var det ännu tydligare uppdelning av SKF Care, med samma figur som året innan. Den 

börjar med en sida överblick om SKF Care och sedan en stor rubrik med först “Business 

Care”, som handlar mycket mindre om SKF:s olika tekniska lösningar och kullager. Detta 

som tidigare täckte en stor delen av rapporterna, med många olika konkreta exempel på 

lösningar, var nu enbart lite lätt invävt i avsnittet om Beyond Zero. Inom var och en av dessa 

“Cares” fanns detta år en tidslinje med viktiga händelser som inträffat, vad som infördes 

vilket år med mer. I tidigare rapporter började de skriva allmänt om intressenter och 
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organisationen, vilket nu kom i slutet istället och som hade en mycket mindre omfattning. 

2009 och 2010 var uppbyggnaden i stort sett likadan med undantag från ett eget större kapitel 

om “SKF Bazil” år 2009, som ansågs vara en förebild för hela gruppen på grund av deras 

höga grad av motivation och beslutsamhet på alla nivåer inom gruppen. 2010 hade den 

miljömässiga aspekten större utsträckning och de skrev mycket om hur den ekonomiska 

nedgången påverkat företagets prestation. 

  

Från och med 2011 blev organisationen som helhet del av “SKF Care” och inte bara 

hållbarhetsrapporten. De olika aspekterna av TBL blev också utspritt invävda i hela 

årsrapporten och inte som en separat del. Det var inte någon större skillnad på hur 

Environmental, Social och Community Care var utformade jämfört med åren innan, men från 

och med detta år hade Business Care en väldigt mycket större omfattning. Det mesta av det i 

årsrapporten som handlade om verksamheten i sin helhet och som inte fångades upp i de 

andra Care-delarna fanns nu med i Business Care. Detta innefattade de olika lösningarna med 

kullager, minskad friktion och mycket annat. Det fanns fortfarandre diagram med samma 

jämförelser av de olika faktorerna inom varje avsnitt och nu fanns även tabeller för 

miljöinformation med längst ner igen. De visade heller inte upp priserna de fått i samma 

utsträckning som tidigare år. Uppbyggnaden var densamma till och med den sista rapporten 

2014, med skillnaden att deras miljömål visades tydligare från och med 2012. 2014 

introducerade de även en ny figur under “Employee Care” med dess fyra olika sociala 

byggsterar; att respektera, att utveckla, att vara hälsa samt att engagera. Den sociala delen 

förändrades då så att den var sedan uppbyggt efter dessa byggstenar. 

4.3.4 Legitimitet 

  

2000 märks det att SKF inte behandlar så många olika åtaganden i sin miljörapport, då de 

återkommande upprepade sin certifiering av ISO 14001. Deras globala certifiering av ISO 

14001 visar gruppens ledarskap inom miljövård och med Zero Accidents-initiativet önskar de 

uppnå liknande ledarskap inom hälsa och säkerhet och är bestämda på att lyckas. År 2000 

inkluderades de även i Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) på grund av deras ledarroll 

på det miljömässiga fältet. De fortsatte sedan vara inkluderat i det indexet samtliga resterande 

år. 2001 kom de även med FTSE4Good Global 100 Index för det de åstadkommit inom CSR, 

i vilket de och var med i under samtliga resterande år. 

  

Under de tidiga rapporterna redovisar de inte allt för mycket om negativ information och de 

nämner heller inte så mycket om vad kan göra bättre. Under 2001 ges det ett fåtal exempel på 

misslyckanden med överensstämmelse med lag, misslyckanden med några ISO 14001-

cerifieringar, vilket tyder på en strävan efter att utge ärlig information. Det hände vissa år, 

som bland annat att 2003, att de inte lyckades reducera sina koldioxidutsläpp. Detta var de 

dock hela tiden öppna med och skrev vad de skulle vidta för åtgärder för att förminska 

utsläppen, samt hade kvar sina mål istället för att göra dem lättare att uppnå. 2003 fick de 

Fords pris “World Excellence Award” för miljömässigt ledarskap (ledande leverantör inom 

hållbar utveckling). 2003 beslutade de sig även för att få hela gruppen certifierad av hälso- 

och säkerhetsstandarden OHSAS 18001. Målet var att i slutet av 2005 ha alla enheter som är 

certifierade av ISO 14001 även certifierade av OHSAS 18001, vilket också uppnåddes det 

året. Detta gjorde SKF till den första ledande kullagertillverkaren att leva upp till denna 

standard. Objektivet med detta var att assistera gruppens strävan efter att uppnå Zero 

Accidents. 
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2005 gavs intrycket att de ville visa upp mer priser. De skrev att SKF var en sponsor av 

Göteborgs stads internationella miljöpris som år 2005 gav priset till Maraba-samarbetet i 

Abahuzamubambi, Rwanda. Detta var för ett banbrytande sätt att producera kaffe på ett 

miljövänligt sätt, vilket även bidrar till ekonomisk och social utveckling i ett av landets 

fattigaste distrikt.  Denna trend fortsatte även de efterföljande åren. 2005 började SKF även 

delta i Shell Eco-Marathon. Maratonets ändamål är att förbättra energieffektiviteten för 

fordon samt att uppmuntra forskning för renare bränslen och energikällor. Det året anslöt de 

även sig till World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), en koalition av 

cirka 200 multinationella företag med ett delat åtagande om hållbar utveckling. Ett liknande 

deltog de i  2009, nämligen World Solar Challenge som är en tävling där lagen ska bygga 

solenergi-drivna bilar som ska köra 3000 km. SKF:s bidrag var en av de få lagen som 

lyckades komma i mål. 

  

2006 utfärdade de en social policy för att stärka SKF:s och de anställdas inblandning i sociala 

lokala projekt. Policyn syftar till att stödja personlig utveckling för mindre privilegierade 

människor, utbildning och yrkesutbildning, lokala idrotts- och hälsoinitiativ samt 

stimulerande annat frivilligt arbete. Denna policy utvecklades från och med 2008 och innebar 

att ledningen i varje land blev tvungen att presentera en så kallad Community Care-plan för 

att stödja de lokala samhällena. De följde från 2009 och framåt upp denna plan och det 2009 

till exempel var det 40 länder som hade lämnat in en Community Care plan. Detta antal ökade 

sedan för varje år. 

  

För att tvinga fram mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden med mer har SKF deltagit i 

UN Global Compact Initiative sedan september 2006 med ambition att uppnå dess 10 

principer och 2007 samarbetade SKF med Respect Table, som etablerades i partnerskap med 

UN Global Compact för att frammana hållbar utveckling hos företag. 2006 fick SKF även 

högsta poäng av alla klassificerade företag inom miljösektorn av Folksams Index för 

Ansvarsfult Företagande. Detta år och 2007 var de även rankade nummer ett bland 150 

svenska internationella företag i en undersökning av Amnesty Business Group i Sverige, där 

de bedömer företagens prestationer med att hantera frågor rörande de mänskliga rättigheter. 

2008 ändrade de rankingskalan och de fick 4,8 av 5 poäng. Detta skrev de inget om från och 

med 2009. 2007 blev SKF prisbelönt för att vara “Best CSR Company” med att demonstrera 

“bästa integration och transparens av CSR i affärsverksamhet och rapportering” av Globe 

Forum - ett affärsnätverk för företag, entrepenörer och forskare. 

  

Sedan 2011, då hållbarhetsredovisningen inte kom som en egen del längst ned i 

årsredovisningen gavs intrycket att de inte lade så stor vikt på att redovisa sina priser. De gav 

fortfarande ett antal exempel på när de erhållit vissa priser, men de var inte en del av 

hållbarhetsredovisningen i samma utsträckning som tidigare. 

4.3.5 Triple Bottom Line 

4.3.5.1 Ekonomi 

  

Det enda som står om den ekonomiska aspekten i miljörapporten från 2000 är deras 

nettoförsäljning, men redan 2001 har med ett avsnitt om “economic performance” med de 

viktigaste ekonomiska indikatorerna för gruppen. I och med att hållbarhetsredovisningen 

började vara inkluderad i årsredovisningen år 2002 ges den den viktigaste ekonomiska 

informationen från och med detta år i början och i slutet av dokumentet, det vill säga 

årsredovisningen, och inte specifikt i hållbarhetsrapporten. Från och med 2008 har de förutom 
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att ha med den viktigaste ekonomiska informationen i början av årsredovisningen även med 

den i slutet av hållbarhetsrapporten för att den ska vara lätta att hitta. 

4.3.5.2  Miljö 

  

Sett till miljöaspekten har SKF redan år 2000 med tabeller som innefattar jämförelser av olika 

nyckelindikatorer för sina miljöprestationer. De skriver mycket om bland annat deras vatten- 

och elkonsumtion och om hur de ska minska energiåtgången genom minskad friktion med 

hjälp av sina produkter. De skriver även hur de hanterar sina restprodukter och sin 

återvinning. Under samtliga år återvinner de allt sitt metallskrot. Under 2000 skriver de 

ingenting om koldioxidsläpp, men de skriver de att lyckades de få alla sina 

tillverkningsenheter i Kina certifierade efter miljöstandarden ISO14001. Detta var de ett av de 

första företagen att lyckas med i det landet. Redan 1998 hade de 63 anläggningar ISO14001-

certifierade i 17 olika länder och antalet ökade sedan varje år. År 2014 hade de 118 

ISO14001-certifierade anläggningar i 35 olika länder. De har även varje år ett tydligt schema 

för i vilka områden de vill få nya certifieringar. 

  

2001 finns det likt föregående år ett flertal tabeller med jämförelser med tidigare år. Deras 

avsnitt rörande bland annat vatten- och elkonsumtion är mer utfyllda och detaljerade. Det ges 

även konkreta och detaljerade exempel på vilka åtgärder de vidtagit för att spara energi. Det 

ges dock inte heller detta åt mycket information om deras koldioxidutsläpp, vilket utlovades i 

början av rapporten. Dock står det hur mycket koldioxidutsläpp de utgav, vilket möjliggör en 

jämförelse nästkommande år. De skriver att de hade sex fall där de fick skadestånd för sina 

icke-överensstämmelser med regleringar. De vidtog i alla fall åtgärder för att förhindra att 

detta skulle ske igen. 

  

År 2002 innefattades koldioxidutsläppen i en mycket större utsträckning. Nu hade de med en 

tabell med jämförelse med året innan och de upprättade ett mål om att reducera de totala 

utsläppen med 10 procent år 2007, jämfört med 2002 års nivå. Det största fokus i miljödelen 

av hållbarhetsrapporten ligger nu istället på främst koldioxidutsläpp och hur de ska reduceras 

med ett antal konkreta exempel, samt energisparåtgärder av deras produkter genom mindre 

friktion med mer. Från och med att de började redovisa om koldioxidutsläpp 2002, tar de 

varje år med nya exempel på vad de gör för att minska detta. Målet för år 2007 nåddes redan 

2005 och de satte upp ett nytt år från och med 2006, nämligen en årlig minskning av 

koldioxidutsläpp med 5 procent jämfört med året innan. Detta mål är en del av deras nya 

miljöstrategi Beyond Zero och de lyckades uppnå det från och med att det infördes till och 

med 2011, då det upphörde, med undantag från 2007 och 2010. 2007 skrev de att de var säkra 

på att uppnå målet för 2008, vilket de också gjorde och uppnådde 9,1 procent reduktion. 2010 

skrev det att det berodde på den globala ekonomiska nedgången 2008, och återhämtningen 

efter denna. De hade detta år istället haft en ökning av sina utsläpp på grund av ökad 

kolintensitet. De skrev detta år mycket om vad de gjorde för att “komma tillbaka på banan”. 

2007 ville de utöka sin förståelse för vilka av gruppens aktiviteter det verkligen var som 

orsakade den globala uppvärmningen och adopterade därför “Greenhouse Gas (GHG) 

Reporting Protocol”, som är erkänt som den mest omfattande och välstödjande 

redovisningsmetoden för frivillig rapportering av växthusgaser. De började då redovisa för 

olika omfattningar (scope 1-3), där de olika omfattningarna representerade olika slags utsläpp, 

både direkta och indirekta. De skrev tydligt hur dessa skulle reduceras och vad som orsakade 

dem. De skrev också att de arbetare hårt för att alla områden ska räkna ut energikonsumtion 

och förknippat utsläpp med mer och ger varje år efter det exempel på vad de gjort för att 

reducera dessa utsläpp. 2008 började de även redovisa för koldioxidutsläppen som orsakas av 
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affärsresor med flyg, som utgör den största delen av affärsresor. Efter denna identifiering 

lyckades de minska mycket till 2009 för att kraftigt stiga 2010. Även detta förklarade de 

berodde på den ekonomiska nedgången. 2011 hade de dragit ner avsnittet om 

koldioxidutsläppen. De skrev inte längre så mycket om scope 1-3 och hade enbart med det 

viktigaste med i det avsnittet. 2012 skrev de att det inte är hållbart i längden att ha ett 

reduktionsmål av koldioxidutsläpp i absoluta termer, utan började istället fokusera direkt på 

energianvändningen, där de satte ett aggressivt mål om att både minska totala 

energianvändningen och energianvändningen per output. 

  

2005 introducerades Beyond Zero. Konceptet siktar på att gå bortom den traditionella 

praktiken att reducera negativ påverkan mot noll, till att istället sträva efter en övergripande 

positiv påverkan på miljön från gruppens olika verksamheter. Denna positiva påverkan ska 

främst vara en följd av att kunderna använder SKF:s produkter. De ger kommande år många 

exempel på vilka lösningar de erbjuder kunderna, men inga konkreta siffror på hur det gör en 

positiv påverkan. En liten indikation på hur det går är dock intäkterna från Beyond Zero-

portföljen, vilken de skrev att de ville öka från 2,5 miljarder kronor 2011 till 10 miljarder 

kronor 2016. 2012 presenterade de en ny klimatstrategi som är byggd på Beyond Zero-

strategin breddade omfattningen på SKF:s GHG-reduktionsmål från att enbart omfatta deras 

verksamhet till att även ha med deras kunder, leverantörer och logistiker. För detta blev de av 

WWF (World Wildlife Fund) inkluderade som det första industriella ingenjörsföretaget i 

deras Klimatspar-program. 

  

SKF satte 2002 upp ett mål på 25 procent reduktion av lösningsmedel under en femårsperiod 

jämfört med 2002:s nivå. 2003 introducerade de ett forskningsprogram menat för att minska 

användningen av lösningsmedel som är kända som VOC (volatile organic compounds), labila 

organiska sammansättningar. De uppnådde 2007 reduktionsmålet och hade 29 procent 

reduktion, vilket de nämner även 2008 och 2009. Ett nytt mål sattes till 2012, en reduktion på 

50 procent jämfört med 2007:s nivå. 2008 började de ha ett eget avsnitt om 

kemikalieanvändning istället för att ha det invävt i materialkonsumtionsavsnittet. 2008 

reducerades det med 10 procent jämfört med 2007. Målet uppnåddes inte 2012, utan det 

skedde enbart en reduktion på 40 procent trots att omfattande förbättringsåtgärder vidtagits 

och 2013 bestämdes det att det skulle förlängas istället till 2016. 2014 var reduktionen uppe i 

45 procent jämfört med 2007 års nivå. 

  

De hade sedan 2001 en positiv trend när det kommer till vattenkonsumtionen, som ständigt 

minskade fram till år 2008. De hade dock en förklaring på varför det skedde en ökning. Även 

2010 skedde det en ökning, vilken berodde på den ekonomiska nedgången. De har också i 

princip varje år nämnt om de underpresterat gällande någon annan aspekt. Ett exempel är att 

de 2009 och 2010 skrev att de bötfälldes för tre icke-överrensstämmelser med 

miljöregleringar. 

  

De skrev 2004 att de hade en icke-överensstämmelse med miljömässig reglering i Karnare, 

Bulgarien, angående för stor mängd utsläppt förorenat vatten. Förbättringsåtgärder 

implementerades för att detta inte skulle ske igen. År 2005 skriver de återigen att de hade en 

mindre icke-överensstämmelse med miljömässiga regleringar i Karnare angående denna 

vattenförorening samt att förbättringsåtgärder implementerades för att detta inte skulle ske 

igen. 2006 tog de ännu en gång upp fallet i Karnare och skrev att vidtagit åtgärder för att 

försäkra sig om att de stämmer överens med lagstiftningen. Även 2007 och 2008 tar de upp 

det de nämnde om Karnare föregående år, men att de fortfarande väntade på att få ett 

godkännande från myndigheterna och SKF bulgarien blev 2008 bötfällda på SEK 13,000 tills 
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problemet var löst. De skrev fortsatt under alla år då det var andra icke-överensstämmelser. 

2012 skrev de bland annat om att de hade sex mindre spillor som hade rapporterats in, vilka 

hade åtgärdats. 

  

“The SKF Sustainable Manufacturing project” lanserades 2007 för att systematiskt kartlägga 

och identifiera miljöpåverkan av SKFs tillverkning. Detta för att minimera det ekologiska 

fotsteget. 2007 införde de också ett avsnitt om biologisk mångfald. Då planterade alla enheter 

också ut ett SKF-träd i en “Planting the SKF Tree”-kampanj. Det står i detta avsnitt från och 

med 2007 att de inte har några anläggningar i skyddade områden eller i områden med stor 

biologisk mångfald. 

  

De införde 2008 ett flertal nya avsnitt om bland annat ozonförbrukande substanser, EU-

regleringen Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemical substances 

(REACH), som är till för att försäkra sig om att de produkter SKF använder är registrerade 

och säkra för användning, samt förpackningsmaterial. Det står mest allmänt om dessa avsnitt, 

vilket det även gör 2009. 

  

2010 tog de ett nytt stort miljöbeslut och beslutade sig för att alla större byggnader som 

gruppen förbinder sig med, måste vara designade och konstruerade i enlighet med US Green 

Building Council´s (USGBC) ‘Leadership in Energy and Environmental Design’ (LEED) 

eller liknande standard. Genom att vara konsekventa med denna standard, kommer SKF 

säkerställa sig om minimal miljöpåverkan och verksamhetskostnader genom reducerad 

energiåtgång med mer. De gav även ett exempel om detta i Ryssland, där byggnaden använde 

40 procent mindre för belysning, uppvärmning och ventilation jämfört med LEEDs 

definierade baslinje och har ett flertal innovativa lösningar som minimerar energi, vatten och 

materialanvändning. De följer kommande år upp detta och nämner att alla deras 

nybyggnationer följer denna standard. 

  

2012 satte de upp ett nytt mål som ytterligare skulle effektivisera deras energianvändning, 

nämligen att ha alla större energiintensiva leverantörer certifierade enligt energistandardern 

ISO 50001. Denna standard blev en del av SKF:s nya klimatstrategi och ett flertal leverantörer 

började redan samma år implementera standarden. 

4.3.5.3 Socialt 

  

Sett till den sociala aspekten av TBL hade de år 2000 ett avsnitt som heter “health and 

safety”. I det nämner de i stort sett bara att det är viktigt med säkerhet för anställda och sedan 

handlar resten om Zero Accidents. De skriver att 9 enheter lyckades uppnå Zero Accidents 

2000 och antalet ökade sedan varje år. Det finns inga konkreta exempel på vad de bidrar med 

för exempelvis fattiga lokala samhälleneller vad de gör för de anställda. 

  

2001 har SKF, förutom sitt avsnitt om “health and safety”, nu även ett avsnitt som heter 

“Social Performance”. Den sociala aspekten är mer uttömmande än året innan och skriver mer 

om vad de gör för att bidra till de anställdas välmående och utveckling, som bland annat att 

individuella utvecklingsplaner för de anställda. De skriver även att de år 2001 inte fick några 

icke-överensstämmelser eller straff förknippade med barnarbetslagar och dylikt. De skriver 

fortsatt mycket om Zero Accidents och de har haft stora framgångar. Under de kommande 

åren skrivs det liknande om Zero Accidents, med undantag från 2008, då de nämnde en 

livshotande olycka i Kina, vilken orsakades av transportfordon. Detta meddelades till alla 
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andra inom gruppen för att undvika detta i framtiden. 2011 tar de även upp två allvarligare 

olyckor som skett inom företaget. 

  

Sedan 2002 är “health and safety” inte längre ett eget avsnitt, utan är nu inkluderad i “Social 

Performance”. Omfattningen av den sociala aspekten i denna rapport är inte så mycket större, 

utan mer allmän som tidigare. Det skrivs mycket om träning för de anställda inom företaget 

som tidigare, men utöver det ges även ett exempel på hur en fabrik i Nilai, Malaysia, erhöll ett 

pris för ledarskap i träning och utveckling för anställda. 2003 uppnådde SKF:s kullagerfabrik 

i Nilai certifiering av hälso- och säkerhetsstandarden OHSAS 18001, vilket de var ett av de 

första företagen i Malaysia att lyckas med. År 2002 och 2003 har de med olika exempel på 

förenad praktiktjänst och studentträningsprogram med olika länder. 2006 tog de till exempel 

upp ett traineeprogram i Kina, där studenter från Kina skulle få komma till Europa och utföra 

ett traineeprogram. 

  

2003 märktes en skillnad på den sociala redovisningen i hållbarhetsrapporten, då de började 

skriva om lokala samhällen. Ett exempel ges på hur de i Österrike hjälper unga som är 

psykiskt eller fysiskt handikappade att förbättra deras sociala förmåga och arbetsförmåga för 

att i sin tur förbereda dem inför framtida jobb och bättre integrera dem in i samhället. De fick 

stor uppmärksamhet för det och såg det som en möjlighet att liva upp principerna om CSR. 

2004 ger de ytterligare exempel på jobbet i de lokala samhällena, då de detta år hade en 

“Family Day” i Lutsk, Ukraina, där de anställda och deras familjer var inbjudna till en dag 

fylld med festligheter och möjligheten till en rundtur i fabriken. Där kunde de även se hur 

arbetsförhållandena moderniserats sen SKF köpte upp den 1998. 2005 ger de bland annat ett 

exempel från Argentina där SKF stödjer barnsjukhus. 2010 ges ett exempel på hur en 

läkarundersökningsförläggning i Nairobi där människor från slummen fick komma och 

undersöka sig för generell ohälsa och där de personer med seriösa fall fick skickas vidare till 

sjukhus. 2012 gav de bland annat ett exempel på “hälsoveckan” i Colombia som inträffar en 

gång om året som fokuserar på fysisk hälsa och säkerhet, mental hälsa och välmående med 

mer för alla anställda och ledare. 

  

I det från och med 2006 mer välutvecklade avsnittet kring arbetet i de lokala samhällena, 

“Community Care” ges ett flertal exempel på vad som görs för att förbättra invånarnas 

levnadsförhållanden. Olika åtgärder som bland annat utbildning för flickor i Turkiet då det är 

en mycket stor andel som inte har någon grundskoleutbildning. SKF Turkiet utsågs till 

prisvinnare i CSR i EFQM European Quality Award 2004 och SKF Excellance Award för 

hållbarhet 2008. De gav 2006 även ett exempel från SKF Nilai, där de hjälpte 

underprivilegierade familjer genom att erbjuda bättre levnadsförhållanden till familjerna 

genom att bland annat renovera och stärka hus. SKF Communidade i Brasilien syftade till att 

hjälpa barn att få lära sig vikten av personlig hygien och få idrotta med mer. 2010 startade de 

ett femårigt skogsprojekt i Kina som var till för att skapa och dela hållbar skogsvård. Projektet 

investerade pengar och energi i att skapa lokal kunskap för skogsplantering och ledarskap. 

  

2005 beslutade de att bli en av huvudsponsorerna till Gothia Cup, världens största 

fotbollsturnering för flickor och pojkar. 2006 var de en av de tre officiella parterna. 

Huvudobjektivet för SKF var att skapa en mötesplats för barn världen över och utökade därför 

Gothia Cup-konceptet genom att skapa fler mötesplatser, så kallade “Meet the World” i 20 

länder. Vinnarna av dessa sponsras sedan till att få spela i riktiga Gothia Cup.  2007 var de 

huvudsponsor i Gothia Cup. Det året började de även skriva om lokala sportarrangemang i 

fattiga områden och länder. Informationen kring detta var liknande i samtliga resterande 

rapporter. 
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De har i alla rapporter där det haft med tabellen för “social performance” haft med faktorn 

“antal enheter med HIV/Aids-program”, men började år 2006 ha med ett eget litet avsnitt om 

detta. Där gavs ett exempel om ett HIV/Aids-medvetenhetsprogram i Sydafrika som gavs till 

de anställda och det gavs under de kommande åren nya exempel från olika länder på vad de 

bland annat gör för att förhindra spridning av HIV/Aids. 

  

2007 började de utföra en Working Climate Analysis (WCA), där könsfördelning togs upp för 

första året. I ledningen var då 15 procent kvinnor, i styrelsen var 25 procent kvinnor. På lokal 

nivå hade minst 77 procent av enheterna åtminstone en kvinna i ledarposition. 2008 utökade 

de detta och tog även med hur många managers som representerades av olika nationaliteter, 

vilket var en stor andel. De gav fortsatt siffror på detta varje år. 2009 utfärdade en annan slags 

WCA för att se hur den ekonomiska nedgången påverkat de anställda. Det stod inte så mycket 

om det, förutom att majoriteten kände förtroende i hur SKF hanterade situationen och i hur de 

behöll fortsatt ledarposition i branschen. De började också 2007 att skriva om hälsa och 

fitness och 2007 och 2008 skrev de att det fanns gym på arbetsplatsen i vissa fall och erbjöds 

gymkort i vissa. Från och med 2007 skrev de också om Individual Development Plan, där 

varje anställd fick en plan för möjlighet till utveckling i karriären. Det gavs kommande år 

exempel på vad som gjordes för att öka denna möjlighet. 

  

2009 började de upprätta ett nytt stycke om naturkatastrofer. Det året vittnade Australien de 

värsta buskbränderna i landet någonsin. Black Saturday, som den kallades, förstörde över 

100,000 hektar. SKF bidrog mycket i detta. Även en extrem kyla inträffade i Anderna, Peru 

där SKF donerade massa vinterkläder till behövande. 2010 inträffade jordbävningen i Haiti, 

där SKF donerade till SOS barnbyar för att stötta deras räddningsarbete. 2011 skedde en 

kraftig jordbävning i Japan som i sin tur orsakade en tsunami, där SKF donerade pengar till 

hjälporganisationer. Fler exempel ges resterande år. 

4.3.6 GRI 

  

Redan år 2000 började SKF använda sig av GRI:s riktlinjer. De skriver i denna rapport att all 

information för att rapportera om ekonomiska, sociala och miljömässiga aktiviteter finns inom 

företaget, men att vissa kategorier av data inte systematiskt samlats in för att göra en 

hållbarhetsrapport som täcker hela gruppen. De skriver vidare att de implementerat system för 

att se till att SKF:s miljörapport generellt stämmer överens med GRI:s riktlinjer från och med 

2001 gällande de tre aspekterna, alltså även den ekonomiska och den sociala. De nämner även 

att 2000 år en provisorisk rapport, men att den följer många av GRI:s principer och praxis 

rörande miljö, hälsa och säkerhet. 

  

2001 är som tidigare nämnt även den sociala och den ekonomiska aspekten med i rapporten 

och de ser riktlinjerna snarare som rekommendationer än som strikta regler för att de ska 

passa företagets rapporteringsprinciper. GRI själva anser att deras riktlinjer gällande den 

miljömässiga aspekten är välutvecklade, medan vägledning kring de ekonomiska och sociala 

aspekterna anses vara i sitt tidiga stadie, varför SKF detta år valde att inte redovisa lika strikt 

efter riktlinjerna kring dessa två aspekter. SKF deltog även i GRI:s strukturerade 

feedbackprocess under 2001, för att assistera till vidareutveckling av riktlinjerna.  Under 2002 

och 2003 använde de sig av samma uppdatering av riktlinjerna, det vill säga från 2000. År 

2004 började de istället att upprätta hållbarhetsredovisningen efter GRI:s uppdatering från 

2002 och från och med 2007 använde de sig istället av G3 fram till 2014, då den nya 
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uppdateringen var klar för användning, nämligen G4. Samtliga hållbarhetsredovisningar är 

godkända av KPMG eller någon annan erkänd revisionsbyrå. 

4.4 Sidantal i företagens hållbarhetsredovisningar 

 

Tabell 2. Antalet sidor i hållbarhetsredovisningarna under samtliga år uppdelade på företag. 

 

 

En stor variation kan ses i tabell 2 i hur långa de olika rapporterna är samt hur de varierar över 

tiden. Då hållbarhetsinformationen i SKF blev spridd över hela årsredovisningen 2011 gick 

det inte att säga de exakta sidantalen dessa år, men även de var på runt 20 sidor. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coop - 28 37 42 - 20 36 44 44 116 33  36   60 59 - 

H&M - - 83 61 72 81 18 83 129 167 167 89 93 92 - 

SKF 22 26 11 13 13 12 14 17 23 25 25 Ca 

20 

Ca 

20 

Ca 

20 

Ca 

20 
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5 Analys 
  

Efter att ha samlat in all relevant data från de olika företagens hållbarhetsredovisningar med 

hjälp av vår modell, presenterar vi nedan vår analys. Vi valde i vår analys att utgå ifrån våra 

frågeställningar och koppla den till referensramen. 

5.1 Förändring av kvaliteten på hållbarhetsredovisning 

  

Efter att ha utfört datainsamlingen gick det att se stora skillnader när det kommer till 

kvaliteten av hållbarhetsredovisningarna. Gray (2010) diskuterar att hållbarhet inte alltid 

uppfattas på samma sätt och att det krävs en mer nyanserad förståelse över vad det verkligen 

är. Detta märktes tydligt under de tidigare rapporterna hos samtliga företag där stora 

variationer förekom. Då det var så olika information som utgavs av de olika företagen kunde 

det vara svårt att förstå att det var hållbar utveckling det redovisade för och det verkade 

istället som att de enbart ville ge ut en bra bild av sig själva för läsarna. Även då SKF ansågs 

ha en hög kvalitet i de tidigare rapporterna, var det även svårt att se att de hade en klar bild av 

vad konceptet innebar. Gray (2010) menar vidare att de flesta organisationer som utger en 

hållbarhetsrapport ofta har mycket lite, om inte något alls, med hållbarhet att göra. Det finns 

många olika sätt på vilka organisationer kan redovisa för hållbarhet, vilket gör att de ibland 

blir motsägelsefulla. Det gick att urskilja många skillnader i utvecklingen mellan de olika 

företagens rapporter. Medan SKF hade en relativt stabil nivå med bra rapporter redan från 

början, så utvecklades Coops och H&M:s rapporter olika. De redovisade olika typer av 

information och H&M:s redovisning utvecklades tidigare och i större utsträckning än Coops. 

2005 publicerade H&M sin första lite bättre rapport, medan Coops kom först 2007. Med bra 

menas att de redovisar från de tre aspekterna inom TBL samt utger tydlig och relevant 

information. 

  

Det som kan sägas om alla tre företag är att det finns en skillnad på den informationen de 

utgav i de tidigaste rapporterna jämfört med de senare. I Coops fall kan under de senare åren 

ses ett större fokus på sociala faktorer och de visar vilka erkända samarbetspartners de har 

jämfört med i början då det var stor fokus på försäljningen av ekologiska varor och 

miljöaspekten. Ett liknande fokus på miljön hade SKF under de första åren. Coop skriver om 

kundernas påverkan på deras utsläpp, men går under de senaste åren mer mot att redovisa vad 

de själva kan göra för skillnad för miljön mer än att lägga över det på deras konsumenter. Den 

största förändringen som kan ses hos Coop finns mellan rapporten för 2005 till 2006. 

  

Både SKF och H&M skriver under alla år om Code of Conduct men det blir mer under de 

senare åren. En förändring är att de börjar under de senare åren skriva mer om deras 

samarbete med olika partners samt att de vill visa att de använder bra material och gör ett bra 

arbete för miljön. Den största förändringen i rapporter från H&M är fokus från nästan enbart 

ett socialt perspektiv till ett mer TBL-orienterat synsätt. 

  

Rimmel och Jonäll (2013), som gör en närmre granskning av sidantalet av de ensamstående 

Social and Environmental Reporting (SER) kommer fram till att det har skett en ökning med 

269 procent under de senaste fem åren. Sett till SKF har de relativt korta 

hållbarhetsredovisningar jämfört med de andra två företagen och från den första till den sista 

rapporten har det knappt skett någon ökning av sidantal alls. När SKF började inkludera sin 

hållbarhetsrapport i årsrapporten minskade till och med sidantalet med drygt 10 sidor och 
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ökade årligen successivt till att ligga på runt 20-25 sidor. H&M har haft ett lite större intervall 

på sina sidantal, men de har under alla år haft väldigt långa rapporten jämfört med de andra 

företagen, uppemot 100 sidor. Coop är det företag som haft störst variation av sina sidantal, 

mellan allt från runt 25 till 116 sidor, men där de senaste har legat på cirka 60 sidor. Intrycket 

som gavs var att H&M och Coop försökte skriva så mycket de kunde om hållbarhet och ge ut 

all information som fanns tillgänglig, samtidigt som SKF istället försökte smala ner sina 

rapporter och hålla sig till det absolut viktigaste och väsentliga. SKF hade även en del 

dokument tillgängliga för den extra intresserade läsaren. Att publicera allt för mycket 

information i hållbarhetsredovisningarna kan göra det förvirrande och svårt för läsaren att 

hitta vad den är ute efter. Mori, Best och Cotter (2013) menar att denna ökning kan vara 

relaterad till samhällets ökade medvetenhet av sociala och miljömässiga frågor, vilket i sin tur 

resulterar i en större efterfrågan av hållbarhetsrapporter. De menar vidare att ökningen inte 

automatiskt innebär högre kvalitet. 

  

Rimmel och Jonäll (2013) menar att trots denna ökning är det enbart ett fåtal företag som 

utger mångfasetterad information i någon signifikant kvantitet. När denna väl utges är den 

relativt begränsad och snarare generell. Efter att ha granskat Coops, H&M:s och SKF:s 

rapporter gick det att notera en annan trend. Samtliga företag minskade informationen i 

hållbarhetsredovisningarna under de sista åren. Från att publicera så mycket information som 

möjligt så har de i de sista rapporterna valt ut det relevanta i informationen och väljer att 

redovisa det. Resultatet blir tydligare och det presenteras mindre irrelevant information under 

dessa år. De går även alla från ett perspektiv som fokuserar på en aspekt till ett TBL eller 

närmare ett TBL-inriktat synsätt, där de inkorporerar mer av de tre aspekterna. 

 

Ett stort frågetecken för oss är att det inte finns någon redovisning från Coop 2004, har det 

hänt något eller valde de bara att inte skriva någon? Vi tror att eftersom att 

hållbarhetsredovisningar eller denna typ av rapporter inte är obligatoriska så hamnar de i 

bakgrunden om det händer något oväntat för företaget och att de inte vill lägga mycket tid på 

rapporterna under det året. Vi tror att 2004 var ett sådant år, men de skriver inget om det 

själva. 

5.2 En jämförelse av hur hållbarhetsredovisningar utvecklats över 
tid 

  

Det har genom tiderna kommit förslag och riktlinjer gällande hur företag ska redovisa för 

dessa åtaganden, men det har ännu inte utgivits ett etablerat ramverk som ska tillämpas av 

samtliga företag. Ett flertal författare är överens om att det leder till stora variationer och brist 

på överensstämmelse av olika företags hållbarhetsrapporter, vilket i sin tur minskar 

jämförbarheten av hållbarhetsrapporter företag emellan (Hedberg & Von Malmborg, 2003; 

Ellerup Nielsen & Thomsen, 2007; Levy, Brown & De Jong, 2009). När det kommer till att 

jämföra SKF:s, Coops och H&M:s hållbarhetsredovisningar med varandra var det klart 

enklast att jämföra Coops och SKF:s rapporter. De var mer lättöverskådliga och hade ett 

flertal tabeller där viktiga nyckeltal framgick. H&M hade också ett antal tabeller med likande 

nyckeltal, men då deras rapporter var så långa och innehöll så mycket information var det 

svårt att hitta dessa nyckeltal. H&M:s rapporter innehöll dock mycket av andra nyckeltal, 

kopplade till den sociala redovisningen, som kanske skulle vara mer relevanta vid en 

jämförelse mellan olika företag inom samma bransch. 
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När det kommer till koldioxidutsläppen, som är ett av de mest relevanta ämnena, märks en 

markant skillnad mellan de olika företagen. Medan SKF har tydliga mål med vilken 

procentuell minskning de vill göra från år till år skriver H&M enbart att deras mål är att 

minska utsläppen, vilket vi tycker kan anses som att de inte är beredda på att göra samma 

ansträngning för att förbättra sin negativa påverkan på miljön. Coop nämner däremot att de 

vill uppnå en neutral effekt, det vill säga att bidra med lika mycket positivt som negativt, 

vilket kan anses som ett bra mål. De nämner mycket om vad de gör för att försöka bidra med 

positiv effekt, men inte exakt vad det resulterar i. Ett liknande mål upprättade SKF 2005 med 

Beyond Zero, med skillnaden att de till och med ville ha en positiv effekt på miljön. Vi tyckte 

när vi läste om det målet att det verkade lite orealistiskt och svårt att uppnå, vilket även visade 

sig senare då de kom till insikt om att det inte var ett mål som var inom räckhåll. 

  

Ngwakwe (2010) menar att bristen på standarder, bestämmelser och enhetliga 

redovisningssystem fortfarande utgör en utmaning genom att nutida hållbarhetsredovisningar 

verkar mer som en svag approximation av TBL. SKF och Coop redovisade mest om 

miljöaspekten i början och Coop kallade hållbarhetsredovisningen för “miljörapport”. Det 

märktes tydligt i de tidigare rapporterna att miljö hade störst prioritet och att den sociala 

aspekten var åsidosatt. Ju mer etablerat och utvecklat GRI blev, desto mer togs det upp kring 

den sociala aspekten. Det omvända skedde hos H&M som i början kallade sin 

hållbarhetsrapportering för “CSR-rapport” och som i börjar mestadels redovisade om den 

sociala aspekten. Detta gick i sin tur över till att redovisa mer om miljöaspekten.  

  

Det finns stora skillnader på hur rapportering av hållbarhet utvecklas över tid mellan olika 

företag. Då SKF redan i de första hållbarhetsredovisningarna som utgavs använde sig av 

GRI:s riktlinjer och dessutom var med i GRI:s strukturerade feedbackprocess, kan detta antas 

som att SKF redan under de tidiga åren upprättade hållbarhetsredovisningar av hög kvalitet. 

Dessa utvecklades sedan hela tiden och skillnaden mellan den sista som utgavs och den första 

är till slut ganska stor. Till skillnad från SKF:s konsekventa användning av riktlinjerna, så 

använde sig Coop och H&M inte av GRI:s riktlinjer förrän 2009 respektive i varierad 

utsträckning från och med 2005. 

  

Intrycket som ges är att SKF inte är lika aktsamma för att inte uppnå sina mål som H&M och 

Coop är. SKF sätter upp mål som är en utmaning för dem och håller fast vid dessa även de år 

då de inte lyckas uppnå dem, samt försvårar dem när de är för lätta att uppnå. För de andra två 

räcker det att skriva att de försöker minska deras miljöpåverkan men inga specifika krav. 

Detta kan förklaras av det “sociala kontraktet” som finns inom legitimitetsteorin. Enligt Hahn 

och Kühnen (2010), Spencer, Husillos och Correa-Ruiz (2010) och Coupand (2005) behöver 

ett företag legitimitet i form att ett “socialt kontrakt” som existerar mellan företaget och 

samhället för att kunna erhålla de nödvändiga resurserna för att framgångsrikt kunna bedriva 

sitt företag. Legitimitetsteorin föreslår att ingen organisation har en inneboende rätt att 

existera, men att varje företag är ett föremål för en större acceptans som är beviljad av 

samhället. En sådan legitimitet är dock potentiellt hotad om samhället inser att företaget inte 

handlar på ett accepterat sätt (Hahn & Kühnen, 2013). I H&M:s och Coops rapporter går det 

att se vad de gör för att uppfylla det “sociala kontraktet” då ett missöde uppmärksammas som 

kan kopplas till företaget eller branschen. Exempelvis skrev H&M mycket om vad de gjorde 

för att minska eller förbjuda barnarbete och att de ville förbjuda Angoraull och processen 

kring produkten i samma skede som när det uppmärksammades av media. Spencer, Husillos 

och Correa-Ruiz (2010) har visat på att dessa gap, beroende på olika typer att 

legitimitetskriser som företag ställs inför, kan stängas genom att bland att öka miljömässiga 

avslöjanden, utge avslöjanden som presenterar företaget i bättre dager, eller reducering av 
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dessa avslöjanden. Några tecken på det är alla priser som företagen tydligt vill visa upp i sina 

hållbarhetsrapporter. SKF visar även upp många interna pris som ges till olika enheter inom 

organisationen. Även Coop och H&M redovisar om det har mottagit pris kopplade till hållbar 

utveckling dock är det inte lika frekvent som SKF. 

5.3 GRI:s effekt 

  

Mori, Best och Cotter (2013) menar att hållbarhetsrapporter kan, om de används på ett 

tillräckligt och adekvat sätt, gå mot GRI:s syfte för denna typ av rapport, nämligen att vara 

ansvarig inför såväl interna och externa intressenter för företagets prestation mot målet för 

hållbar utveckling. Som framgick av bakgrunden kan redovisningarna kan bland annat 

användas för följande syften: (1) jämföra och bedöma hållbarhetsresultat i förhållande till 

lagar, normer, regler, standarder och frivilliga initiativ, (2) visa hur organisationen påverkar 

och påverkas av förväntningar avseende frågor som rör hållbar utveckling, samt (3) jämföra 

resultat inom en organisation och mellan olika organisationer över tiden (GRI, 2015). När det 

kommer till de första två punkterna har de granskade företagens hållbarhetsrapporteringar 

uppnåt dessa syften. Ju fler av denna typ av rapport som företagen upprättat, desto bättre har 

syftena uppfyllts. Informationen blev allt mer relevant efter tidens gång och kvaliteten 

utvecklades till det positiva från år till år. När det kommer till det tredje syftet, att kunna 

jämföra resultatet över tid inom ett och samma företag, blev detta allt enklare ju senare 

rapporterna var upprättade, då de blev allt mer konsekventa med de siffror och nyckeltal som 

innefattades. SKF:s rapporter var dock relativt jämförbara redan i början, till skillnad från 

Coop och H&M. Jämförbarheten företag emellan är dock fortfarande någonting att jobba 

med. I och med att företag själva väljer vilka delar av GRI de vill ha med i sina 

hållbarhetsredovisningar, förekommer det stor variation. 

  

Rimmel och Jonäll (2013) menar att utvecklingen av GRI:s riktlinjer tillhandahåller ett 

företagsfokuserat synsätt av hållbar utveckling som gör det möjligt för företag att “utföra” 

hållbar utveckling genom att integrera detta i sin verksamhet. Detta märktes främst hos SKF 

som 2006 gjorde hållbarhet till en av deras drivkrafter, men även till viss del hos Coop och 

H&M som under de senare åren verkade ha integrerat hållbar utveckling i sin verksamhet. 

Montiel och Delgado-Ceballos (2014) föreställer sig en process där icke-finansiell 

information (hållbarhetsdata, vilken inkluderar sociala och miljömässiga data) kan bli en del 

av kärnverksamheten, där ett standardiserat system av icke-finansiell prestationsredovisning 

och rapportering kan utvecklas. Vår undersökning visar en svag indikation på detta. Då 

redovisning kring hållbarhet i allt större utsträckning tycks bli en del av kärnverksamheten 

hos samtliga företag, skulle detta i sin tur kunna utgöra en grund för hur ett standardiserat 

system kring detta skulle kunna utvecklas. 

  

Mori, Best och Cotter (2013) nämner att hållbarhetsrapportering och försäkringar av dessa har 

blivit använda av organisationer i ett försök att tillhandahålla redovisningsansvar gentemot 

sina intressenter, gällande deras sociala och miljömässiga prestationer. Även då graden av 

kvaliteten och integrationen av informationen som presenteras av företag har en signifikant 

variation världen över, är det uppenbart att hållbarhetsredovisningar har använts som ett 

viktigt verktyg för kommunikationen mellan företag och intressenter. Coop använder sig av 

revisorer för att försäkra att de rapporterar enligt GRI:s ramverk. De skriver även att 

intressentteorin är den drivande faktorn bakom utförandet av hållbarhetsredovisningarna. 
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Undersökningen visar att GRI:s riktlinjer påverkar hållbarhetsredovisningen. Resultatet 

antyder att när företag redovisar eller rapporterar enligt GRI förändras deras redovisning om 

hållbarhet. Medan H&M och Coop hade varierande kvalitet från år till år, höll SKF, som 

redan från början rapporterade enligt riktlinjerna, en konstant hög nivå och utvecklade sig 

hela tiden till det bättre. Vi tyckte att det märktes att ju mer etablerat hållbarhetsredovisning 

och GRI blev, desto mer relevant information visades i rapporterna och redovisningen blev 

därmed bättre. När Coop och H&M skriver att de redovisade enligt GRI förändrades 

redovisningen och de började skriva mer information och annan information än vad de hade 

skrivit tidigare, mer relevant information. 

  

Moneva, Archel och Correa (2006) nämner att den nuvarande versionen av riktlinjerna för 

hållbarhetsrapportering har förbättrat informationen gällande den ekonomiska aspekten av den 

verksamhet som utförs av den redovisande organisationen. Sett till Coops rapporter går det att 

se en tydlig förändring när de 2009 började följa GRI. De började redovisa allt mer 

information i sina rapporter, som dessutom var mer relevant än tidigare. En del av denna 

förändring var även att de började inkludera mer ekonomisk information, vilket förändrar 

karaktären på rapporten. Även rapporterna för H&M påverkades på samma sätt, de år då de 

redovisade enligt GRI ökade de den ekonomiska informationen. Effekten av GRI kan även 

tydligt urskiljas på andra plan i H&M:s rapporter. När de år 2005 började följa GRI:s 

riktlinjer blev förändringen stor jämfört med föregående år på så sätt att rapporten innehöll 

mer relevant information. Under 2006, då de däremot inte GRI vid upprättandet av sin 

hållbarhetsredovisning, förändrades rapporten tillbaka till det sämre. Detta år var sidantalet 

knappt 20 sidor jämfört med 2005 års och 2007 års dryga 80 sidor. Under 2007 började de 

återigen att rapportera enligt riktlinjerna och det märktes en mycket större likhet med 

rapporten från 2005 jämfört med den från 2006. 
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6 Slutsatser 

  

I denna del av arbetet ska vi besvara vårt syfte: att kartlägga och analysera förändringen av 

hållbarhetsredovisning över tid utifrån ett legitimitetsperspektiv och, om förändring finns, vad 

som orsakar denna förändring av hållbarhetsredovisning.   

  

En slutsats vi kan dra är är att GRI i stor utsträckning påverkar hur företag redovisar i sina 

hållbarhetsrapporter. Både Coops och H&M:s rapporter förändrades i stort när de konsekvent 

började redovisa enligt riktlinjerna på så sätt att de gav ut allt mer relevant information, 

medan SKF redan under de första rapporterna som fanns på deras hemsida rapporterade enligt 

GRI och  därmed var förändringen inte lika stor. Samtliga företag i vår undersökning började 

rapportera allt mer relevant information ju senare i tiden rapporterna utgavs. Det blev också 

lättare att jämföra informationen med andra företag samt över tid inom samma företag. Det 

finns en del indikatorer i rapporterna som gör att det går att jämföra informationen företag 

emellan, men då det inte finns ett strikt ramverk för hur företag ska redovisa för hållbarhet, 

kan denna jämförelse inte ske i samma utsträckning som de ordinarie årsredovisningarna.  

  

En annan slutsats vi kan dra är att TBL:s olika aspekter blev allt mer jämnfördelade i de 

senare rapporterna än de tidiga. Istället för att enbart prioritera en av aspekterna, påverkade 

GRI rapporterna på så sätt att samtliga aspekter sattes i fokus. Detta gäller främst den sociala 

och den miljömässiga aspekten, då den ekonomiska aspekten finns med i årsredovisningen. 

  

Förändringen som skett i redovisningarna för samtliga företags hållbarhetsrapporter tror vi till 

viss del kan förklaras av att allmänheten har högre krav på företag idag när det kommer till 

hållbar utveckling. Att media enkelt kan få informationen som företag inte redovisar kan 

också vara en avgörande faktor. Företag blir allt mer öppna och utger generellt mer 

information rörande allt fler aspekter. Genom att själv redovisa negativ och kanske inte alltid 

så fördelaktig information om sig själva, minskar de den negativa effekten av jämfört med om 

den skulle komma ut till allmänheten på annat håll. 

  

Sett till legitimitetsteroin kan det vara svårt att dra en objektiv slutsats. I och med att företag, 

speciellt i hållbarhetsredovisningar, själva väljer vilken information de vill ta upp får läsaren 

inte alltid en fullständig helhetsbild. Dock upplevdes det som att SKF inte upprättade sin 

hållbarhetsredovisning av legitimitetsskäl. Vi fick känslan av att hållbarhet verkligen är något 

som SKF vill arbeta efter och att det är något de står för. Ett litet bevis på detta var att 

hållbarhet blev en av deras värderingar år 2006. Känslan vid läsningen av H&M och Coops 

rapport var den motsatta. Legitimitet är en viktig del av deras rapportering och vi kunde 

tydligt se att de gör mycket för att möta samhällets förväntningar. Jämfört med SKF, som 

redovisar det mesta redan från den första rapporten från 2000, så fick vi intrycket av att Coop 

och H&M redovisar det som omvärlden vill att de ska informera om. Detta gick tydligt att se 

då de senare företagen även skriver i sina rapporter om skandaler. Skandaler som drabbade 

branschen och det egna företaget påverkade vad de redovisade i sina hållbarhetsrapporter. De 

skrev om vad de gjorde för att motverka skandalen och gjorde för att de inte ska behöva 

uppleva skandalen igen, vilket vi ansåg var ett tecken på att de ville vara legitima. Något 

sådant beteende kan vi inte se i SKF:s hållbarhetsredovisningar. Att Coop vill bli och även 

håller på att bli KRAV-auktoriserade anser vi är ett sätt att bevisa att de följer de normer som 

vi har i samhället. Genom att skriva att de vill bli ledande inom hållbar utveckling anser vi att 

de vill visa att de ser utvecklingen som viktig och att de ser allvarligt på problemet. 
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En intressant observation som gjordes kopplat till sidantalet i rapporteringen är att alla tre 

företag hade högst sidantal under åren 2008, 2009 och 2010. Detta är under perioden som 

Coop och H&M helt och hållet började att följa GRI:s riktlinjer, men eftersom SKF gjorde det 

redan från början borde det inte enbart ha med GRI att göra. Dock gav GRI ut sin G3-

uppdatering 2007, vilket borde resultera i förändring det året samt även de följande åren som 

en släpande förändring. Förändringen i antalet sidor i rapporten beror troligtvis på att en 

förändring har skett i samhällets förväntningar i kombination till GRI:s G3 regelverk. 

  

Även då GRI funnits ett tag och bidragit med riktlinjer för hur hållbarhetsredovisningar kan 

upprättas så uppstår det fortfarande stora variationer i såväl kvantitet som i kvalitet. Likt 

Moneva, Archel och Correa (2006) anser vi att orsaken till att riktlinjerna används på ett 

felaktigt sätt kan bero på en felaktig (medveten eller omedveten) tolkning av konceptet av 

hållbar utveckling. Då de olika företagen prioriterar så olika saker i sina 

hållbarhetsredovisningar kan det vara svårt att tro att deras uppfattning av hållbar utveckling 

är densamma. Att företag själva får välja vad de ska ha med i sina hållbarhetsredovisningar 

kan även få dess intressenter att få en felaktig uppfattning om vad konceptet innebär. 

  

Hedberg och Von Malmberg (2003) menar att intrycket de fick av de CSR-rapporter som de 

granskade, som utgavs av svenska företag och som alla använde GRI:s riktlinjer, var att det 

var väldigt olika standarder, förutom det faktum att alla företagen hade använt riktlinjerna på 

något sätt. Lite samma intryck fick vi efter att ha granskat de olika företagens 

hållbarhetsredovisningar. Det fanns inte många likheter rapporterna emellan och det var svårt 

att se att de skulle följa samma riktlinjer. Vi kan dock inte dra någon slutats om att denna 

variation även skulle förekomma om vi jämförde företag från samma bransch. För att kunna 

få en helhetsbild av hur bra ett företags hållbarhetsredovisning är i förhållande till andra 

företag anser vi att det skulle behövas en standard som får företagen att redovisa samma 

siffror och nyckelindikatorer. Detta skulle enkelt möjliggöra en jämförelse företag emellan, 

såväl inom samma bransch som mellan olika branscher. 

  

Slutsatsen blir att för dessa tre företag är att vi har kunnat kartlägga en förändring från de 

tidiga åren till de senare av hållbar redovisning. Vi kan fastslå förändringar i den kvantitativa 

datan som sidantal, redovisning nyckeltal och tabeller men även förändringar av det 

kvalitativa inslaget med vilken typ av information de skriver om och redovisar. En tydlig 

skillnad över tiden kan även ses i upplägget och kvaliteten i hållbarhetsrapporterna. 
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7 Diskussion 

  

I detta avslutande kapitel ska vi knyta ihop vårt arbete genom att diskutera arbetet och 

slutsatserna med egna tankar samt ge förslag på framtida forskning om vad som kan 

undersökas vidare på området. 

7.1 Egna reflektioner 

  

Genom att göra en tydlig figur för insamlingen av datamaterialet försökte vi göra insamlingen 

enklare att genomföra, nu i efterhand känner vi att vi hade kunnat göra den tydligare och 

ändrat lite frågor. Detta för att få en bättre uppdelning om vilken information som hörde till 

vilken kategori. 

  

Vi hade kunnat genomföra studien på ett annorlunda sätt för att få bättre svar på våra 

frågeställningar angående hur och varför förändringarna i de olika företagen inträffar. För att 

kunnat gjort detta hade vi behövt intervjua representativa personer i företagen. De hade 

kunnat svara mer specifikt vad som gjorde att vissa förändringar gjordes och varför de då 

redovisade som de gjorde. Slutsatser vi nu har gjort kommer från ett mindre säkert antagande 

och egna observationer om vad som uppfattats när redovisningarna gicks igenom och data 

materialet samlades in. Dock har vi utifrån vår undersökning gjort de tydligaste slutsatserna. 

  

De tolkningar vi har gjort kan vara individuella men vi anser att de som utgår från samma 

referensram, syfte och frågeställningar och datamaterial hade fått samma slutsatser som vi har 

fått och analyserat på ett liknande sätt. Vi anser att vår studie är replikerbar och att de skulle 

få samma slutsatser som vi har fått. 

7.2 Framtida forskning 

  

Då vår uppsats bygger på en jämförelse mellan företag från olika branscher med ett 

legitimitetsteoriperspektiv, skulle ett steg längre kunna vara att jämföra olika företag från 

samma bransch, för att på så sätt se i vilken utsträckning det är GRI:s riktlinjer som verkligen 

påverkar förändringen. Vår tanke är att det även kan vara så att företag inom samma bransch 

påverkar varandra och att det kan vara det som går att företag hållbarhetsredovisar på ett visst 

sätt. Vi anser även att så länge det inte finns någon vedertagen standard som tvingar fram 

hållbarhetsredovisning från företag på ett specifikt sätt, så som det finns om ordinarie 

årsredovisningar, så finns det mycket forskning kvar att göra. 

7.3 Studiens bidrag 

 

Studien har bidragit med en ny analysmodell för att undersöka kvalitetsförändringar i 

hållbarhetsredovisningar. En kartläggning över kvalitetsförändringen i tre olika företags 

hållbarhetsredovisningar har även gjorts. Denna kartläggning gjordes över företag som är 

verksamma i olika branscher och med hjälp av analysmodellen har förändringen av kvaliteten 

uppmärksammats och jämförts. 
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