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Sammanfattning 
Klimatförändringar är ett globalt problem som utöver att orsaka enorma problem världen över 
också ger upphov till omfattande samhällskostnader. Mellan 1980 och 2011 orsakade till 
exempel översvämningar ekonomiska förluster på över 90 miljarder euro (Europeiska 
kommissionen, 2017). Att världen behöver en hållbar utveckling är dock inget nytt då FN:s 
generalförsamling redan 1983 tillsatt en oberoende kommission för miljö och utveckling. I den 
följande så kallade Brundtland-rapporten definierades hållbar utveckling som ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” (Brundtland & Hägerhäll, 1988, s. 57). Allt eftersom har detta även 
fått genomslag inom den ekonomiska redovisningen och ett sätt för företagen att redogöra för 
sitt bidrag är genom att upprätta icke-finansiell information, hållbarhetsrapporter.  
 
Detta fick vidare genomslag i och med att EU 2014 genomförde en ändring av ett tidigare 
direktiv vilket fastslog att stora företag skall infoga en icke-finansiell rapport i sin 
förvaltningsberättelse (EUR-Lex, 2014). Ett direktiv innebär mål som sätts upp av EU enligt 
vilka medlemsländerna skall nå upp till (EU, u.å.). Sverige valde dock att inte endast 
implementera direktivet utan även att låta fler företag omfattas av kravet att upprätta 
hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsredovisningar är dock ett sedan tidigare beforskat ämne men i 
och med den nya lagstiftningen som vann laga kraft 1 december 2016 och samhällets ökade 
intresse för hållbarhet anser författaren att ämnet är av högsta aktualitet och intresse. 
 
Denna studie ämnar mot denna bakgrund att granska företags hållbarhetsredovisningar och 
undersöka hur väl de uppfyller de lagstadgade kraven och därmed indirekt omgivningens krav. 
Detta eftersom hållbarhetsrapporterna enligt lagen skall innehålla de upplysningar som behövs 
för att förstå företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av verksamheten 
(Prop. 2015/16:193). Företagen skall dock göra bedömningen av vad detta innebär mot 
bakgrunden av vad som kan antas vara av betydelse för dess intressenter. För att undersöka 
detta antar författaren en hermeneutisk kunskapssyn och har genomfört en kvalitativ 
innehållsanalys, en dokumentstudie, av sex företags redovisade icke-finansiella information. 
Företagen som granskas är verksamma inom branschen livsmedelsframställning och urvalet har 
skett genom ett så kallat bekvämlighetsurval vilket medför att resultatet inte är generaliserbart. 
Resultatet i denna studie är av uppfattningen att samtliga företags redovisade icke-finansiella 
information kommer att behöva revideras inför kommande årsbokslut, vilket kan komma att 
innebära ökade kostnader. Hur stora revideringar som anses vara nödvändiga skiljer sig åt 
mellan företagen men också beroende på hur strikt lagstiftningen kan komma att 
implementeras.   
 
 
 
  



Innehållsförteckning	

1.	Inledning	....................................................................................................................................	1	
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................ 1	
1.2 Problembakgrund ............................................................................................................................... 3	
1.3 Problemformulering ........................................................................................................................... 5	
1.4 Syfte ................................................................................................................................................... 5	
1.5 Avgränsningar och begränsningar ..................................................................................................... 6	

2.	Metod	........................................................................................................................................	7	
2.1 Ämnesval och förförståelse ................................................................................................................ 7	
2.2 Verklighetssyn ................................................................................................................................... 7	
2.3 Vetenskapligt synsätt ......................................................................................................................... 8	
2.4 Forskningsmetod ................................................................................................................................ 8	
2.5 Litteratursökning ................................................................................................................................ 9	
2.6 Urval .................................................................................................................................................. 9	
2.7 Dokumentstudie & Innehållsanalys ................................................................................................. 10	
2.8 Kategorisk tabell .............................................................................................................................. 12	
2.9 Kvalitetskriterier .............................................................................................................................. 14	
2.10 Etiska- och samhälleliga aspekter .................................................................................................. 15	

3.	Teoretisk	referensram	-	varför	måste	företagen	följa	omgivningens	krav?	..........................	16	
3.1 Lagstiftning ...................................................................................................................................... 16	

3.1.1 EU-direktiv 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU ................................................. 16	
3.1.2 Svensk lagstiftning .................................................................................................................... 17	
3.1.3 Företagets affärsmodell ............................................................................................................ 19	
3.1.4 Policy ........................................................................................................................................ 20	
3.1.5 Risker ........................................................................................................................................ 20	
3.1.6 Resultatindikatorer ................................................................................................................... 21	

3.2 Intressentteorin ................................................................................................................................. 21	
3.3 Legitimitetsteorin ............................................................................................................................. 23	
3.4 Sammanfattning ............................................................................................................................... 24	

4.	Empiri	-	Företagens	redovisade	icke-finansiella	information	.................................................	26	
4.1 Polarbröd .......................................................................................................................................... 26	

4.1.1 Redovisas någon affärsmodell i enlighet med studiens definition? .......................................... 26	
4.1.2 Har företaget upprättat någon policy i berörda frågor? ......................................................... 26	
4.1.3 Redovisas risker/riskhantering/resultatindikatorer? ................................................................ 27	

4.2 Norrmejerier ..................................................................................................................................... 27	
4.2.1 Redovisas någon affärsmodell i enlighet med studiens definition? .......................................... 28	
4.2.2 Har företaget upprättat någon policy i berörda frågor? ......................................................... 28	
4.2.3 Redovisas risker/riskhantering/resultatindikatorer? ................................................................ 29	

4.3 Arvid Nordquist ............................................................................................................................... 30	
4.3.1 Redovisas någon affärsmodell i enlighet med studiens definition? .......................................... 30	
4.3.2 Har företaget upprättat någon policy i berörda frågor? ......................................................... 30	
4.3.3 Redovisas risker/riskhantering/resultatindikatorer? ................................................................ 31	

4.4 Cloetta .............................................................................................................................................. 31	
4.4.1 Redovisas någon affärsmodell i enlighet med studiens definition? .......................................... 32	
4.4.2 Har företaget upprättat någon policy i berörda frågor? ......................................................... 32	
4.4.3 Redovisas risker/riskhantering/resultatindikatorer? ................................................................ 33	
4.4.4 Mångfaldspolicy ....................................................................................................................... 33	

4.5 Spendrups ......................................................................................................................................... 33	
4.5.1 Redovisas någon affärsmodell i enlighet med studiens definition? .......................................... 33	
4.5.2 Har företaget upprättat någon policy i berörda frågor? ......................................................... 34	
4.5.3 Redovisas risker/riskhantering/resultatindikatorer? ................................................................ 34	

4.6 AB Anders Löfberg .......................................................................................................................... 35	



4.6.1 Redovisas någon affärsmodell i enlighet med studiens definition? .......................................... 35	
4.6.2 Har företaget upprättat någon policy i berörda frågor? ......................................................... 35	
4.6.3 Redovisas risker/riskhantering/resultatindikatorer? ................................................................ 36	

4.7 Sammanfattning empiri .................................................................................................................... 36	

5.	Analys	&	Diskussion	.................................................................................................................	37	
5.1 Analytisk utgångspunkt ................................................................................................................... 37	
5.2 Företagens intressenter ..................................................................................................................... 37	
5.2 Affärsmodell .................................................................................................................................... 38	
5.3 Policy & Granskningsförfarande ..................................................................................................... 39	
5.4 Resultat av policy ............................................................................................................................. 41	
5.5 Risker ............................................................................................................................................... 42	
5.6 Resultatindikatorer ........................................................................................................................... 43	
5.7 Sammanfattande analys ................................................................................................................... 43	

6.	Slutsats	-	Uppfyller	företagen	lagstiftningen?	........................................................................	46	
6.1 Problemformuleringar och syfte ...................................................................................................... 46	
6.2 Slutsatser .......................................................................................................................................... 46	
6.3 Studiens bidrag ................................................................................................................................. 48	
6.4 Förslag till vidare forskning ............................................................................................................. 48	
6.5 Sanningskriterier .............................................................................................................................. 49	

6.5.1 Validitet .................................................................................................................................... 49	
6.5.2 Trovärdighet ............................................................................................................................. 49	
6.5.3 Konsistens ................................................................................................................................. 49	

6.6 Kritik ................................................................................................................................................ 50	

7.	Referenslista	............................................................................................................................	51	
 
Appendix 1: Kategoriska tabeller 



 
1 

1.	Inledning	
I detta kapitel presenteras en övergripande bakgrund till ämnet som studien berör i avsikt 
att belysa dess relevans och skapa en förståelse. Vidare presenteras en problembakgrund 
som smalnar av ämnesvalet och som mynnar ut i studiens problemformuleringar och 
syfte. 
 
1.1	Bakgrund	
Klimatförändringarna är ett globalt problem som utöver smältande isar, stigande 
havsnivåer och extrema väderförhållanden också skapar enorma samhällskostnader. 
Mellan 1980 och 2011 så drabbades till exempel över 5,5 miljoner människor av 
översvämningar som orsakade ekonomiska förluster på över 90 miljarder euro 
(Europeiska kommissionen, 2017). Människans påverkan på klimatet är tydlig och dess 
medföljande effekter har påverkat både oss människor och natur negativt (IPCC, 2014, s. 
1). Ytterligare utsläpp av växthusgaser kommer öka denna effekt och leda till irreversibla 
faktorer som påverkar naturens ekosystem och därmed även oss människor (IPCC, 2014, 
s. 8). Detta i sig är inget nytt, till exempel tillsatte redan 1983 FN:s generalförsamling en 
oberoende kommission för miljö och utveckling (Brundtland & Hägerhäll, 1988, s. 5). I 
den så kallade Brundtland-rapporten definierades hållbar utveckling som ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov” (Brundtland & Hägerhäll, 1988, s. 57). Det var även i 
samband med den rapporten som, enligt Bebbington och Gray (2001, s. 559), ”hållbar 
utveckling” slog rot. I en hållbar utveckling lever ekonomi, miljö och samhället i symbios 
med varandra, dock har varken nationalstaterna eller överstatliga strukturer som FN och 
EU kunnat skapa tillräckliga ramar för att lösa problemet vilket har lett till ett ökat fokus 
på de enskilda aktörernas ansvar (Frostenson et al., 2015, s. 11). Många år har dock 
passerat sedan Brundtlandrapporten och vi står än idag inför stora utmaningar. Detta 
uppmärksammas återkommande i media och det har även ökat allmänhetens 
medvetenhet. Enligt Svensk handels hållbarhetsundersökning (2016, s. 6) anser sju av tio 
konsumenter att det är mycket eller ganska viktigt att företagen de handlar av arbetar 
aktivt med hållbarhetsfrågor. 
 
Med bakgrund av vad som ovan skrivits har det även fått genomslag inom redovisningen. 
Traditionellt har offentliggjord information från företag fokuserat på finansiell 
information om dess försäljning och lönsamhet för dess ägare. Dock har det sedan vi steg 
in i det nya millenniet skett en förändring som inneburit att företagen redovisar allt mer 
icke-finansiell information som efterfrågas av samhället (Zorio et al., 2012, s. 484). En 
hållbarhetsredovisning är ”ett dokument riktat till avsedda användare i vilket det 
rapporterande företaget redovisar såväl sitt förhållningssätt till hållbar utveckling som 
aktiviteter, händelser och resultat som avser företagets arbete med hållbar utveckling 
under rapporteringsperioden” (FAR, 2016, s. 963).  
 
Vidare så beslutade Regeringen 2007 att statligt ägda företag ska hållbarhetsredovisa 
enligt Global Reporting Initiative (GRI). Detta innebär att de ska redovisa hur de tar 
hänsyn till frågor rörande ekonomiska, sociala och miljörelaterade faktorer i respektive 
affärsverksamhet (Borglund et al., 2010, s. 7). GRI är en internationell organisation som 
fungerar som ett ramverk för företag, regeringar och andra organisationer (GRI, u.å.a.). 
GRI etableras 1997 (GRI, u.å.b.) och anledningen till detta var eftersom det vid den 
tidpunkten inte fanns några riktlinjer gällande hur hållbarhetsredovisningar skulle 
utformas och som en följd fanns det inte heller någon möjlighet till att jämföra dessa 
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företag emellan (Hedberg & Malmborg, 2003, s. 156). 
 
Detta ramverk innehåller riktlinjer som ovan nämns kan användas för att kommunicera 
företagets påverkan och arbete inom områden som klimatförändringar, mänskliga 
rättigheter, korruption med mera (GRI, u.å.a). GRI är vidare den standard som dominerar 
för hållbarhetsrapporter (Frostenson el al., 2015, s. 15) och enligt KPMG:s globala studie 
använde 2015 74% av de 250 största företagen (G250) GRI:s standarder, detta är dock en 
nedgång sedan föregående studie 2013 då 81% av dessa företag använde GRI (KPMG, 
2015, s. 42). Utöver GRI finns även andra standarder som företag kan använda sig av vid 
hållbarhetsrapportering. Till exempel ISO, International Organization for 
Standardization, och då i synnerhet ISO 26000. Det är en internationell frivillig standard 
som beskriver vad företag kan göra för att bidra till en hållbar framtid. Den bygger på sju 
principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande (SIS, 2016). Dock 
innebär dess frivillighet att ingen certifiering uppnås (SIS, 2016) förrän dess innehåll har 
granskats av en tredje part (Frostenson et al., 2015, s. 28). Utöver dessa två finns även 
vidare FN:s Global Compact. Detta är en global pakt lanserad 1999 av FN:s förre 
generalsekreterare Kofi Annan i ett försök att få näringslivet att ta ett globalt ansvar 
(Andrews, 2007, s. 1). Detta hörsammades av ett stort antal företag och spelade en viktig 
roll i försöket att få fler företag att redovisa icke-finansiell information (Frostenson et al., 
2015, s. 14). Nio principer fastslogs gällande företagens agerande kring områdena 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöpraxis och 2004 lades ytterligare en princip till som 
låg i linje med FN:s konvention mot korruption (Andrews, 2007, s. 1). Syftet med 
principerna var att dessa skulle skapa ett nätverk av företag och andra aktörer emellan där 
en rad FN-organ ingick. År 2007 hade ca 4000 företag anslutit sig och de förbinder sig 
därigenom att integrera de uppsatta principerna i företagets strategi och i sin 
årsredovisning redogöra hur företaget arbetat med de uppsatta frågorna. 
 
Fortsättningsvis är rapportering av icke-finansiell information ett område i fokus och som 
prioriteras högt på EUs agenda (Hąbek & Wolniak, 2015, s. 400). Detta fick vidare 
genomslag 2014 då en ändring av direktiv 2013/34/EU genomfördes. I denna ändring 
infördes bland annat att enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/95/EU 
artikel 19a skall: ”Stora företag som är företag av allmänt intresse och som på 
balansdagen överskrider kriteriet om att under räkenskapsåret i genomsnitt ha haft 
500 anställda ska i sin förvaltningsberättelse infoga en icke-finansiell rapport som ger 
upplysningar i den utsträckning som krävs för att förstå företagets utveckling, resultat, 
ställning samt konsekvenserna av dess verksamhet, åtminstone i frågor som rör miljö, 
sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter, bekämpning av 
korruption och mutor” (EUR-Lex, 2014).  
 
Ett direktiv innebär att EU sätter upp vilka mål som medlemsländerna skall uppnå, men 
länderna får dock till viss del själva bestämma hur de ska nå upp till de målen (EU, u.å.). 
Sverige valde att gå ännu längre än de uppsatta minimikraven i EU-direktivet och än fler 
företag blir därför tvingade att upprätta så kallad icke-finansiell information, 
hållbarhetsrapporter. Men ett ökat fokus på de enskilda aktörerna kan enligt vissa även 
bli problematiskt. Greenwashing är enligt Wolniak (2016, s. 448) ett utbrett problem som 
kan innebära att förtroendet för företagens sociala ansvar urholkas. Ett uppmärksammat 
fall var det som kom att kallas ”Dieselgate”. Under 2015 avslöjades Volkswagen med att 
ha installerat en anordning i vissa av sina bilar som kände av när bilen testades av 
oberoende institut och utsläppshalten av CO2 minskades automatiskt (Siano et al., 2016, 
s. 30). Dock finns kritiker som hävdar att det egentligen inte är Volkswagen som skall 
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anses vara boven i dramat, istället är det EPA (US Environmental Protection Agency) 
som skall åläggas skuld eftersom de satt upp för höga krav på bilindustrin (Bovens, 2016, 
s. 263).  Utvecklingen har alltså satt press på företag och lett till att de granskas mer, men 
det ställs också ökade krav på transparens och tydlighet (Frostenson et al., 2015 s. 13). 
Viktigt att belysa är också att den svenska lagstiftningen inte ställer några krav på en 
specifik standard för företagen att använda sig av.  
 
1.2	Problembakgrund	
Den svenska lagstiftningen trädde i kraft 1 december 2016 vilket för berörda företag 
innebär att lagen tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 
2016 (Prop. 2015/16:193, s. 14). Företagen behöver alltså anpassa sin redovisning av dess 
icke-finansiella information i kommande hållbarhetsrapporter. Vidare gör regeringen 
bedömningen att ungefär 1600 företag berörs (Prop. 2015/16:193, s. 57). Detta kan ställas 
i relation till om lagen istället hade tillämpats i enlighet med ändringsdirektivets 
minimikrav, antalet omfattade företag hade då endast varit omkring 100 (Prop. 
2015/16:193, s. 58). Oavsett så är det betydligt fler företag som kommer behöva upprätta 
hållbarhetsrapporter enligt den nya lagstiftningen och det innebär även ökade kostnader, 
även om det råder oenighet gällande hur mycket och givetvis påverkas detta också de 
facto av företagens storlek. I förarbetena till lagstiftningen kan till exempel utläsas att 
Svenskt näringsliv gör en kostnadsbedömning som uppgår till 1-2 miljoner kronor per år, 
medan Svensk handel hävdar att det minst rör sig om sexsiffriga belopp per år (Prop. 
2015/16:193, s. 58). EU-kommissionen gör dock en helt annan bedömning i en upprättad 
konsekvensanalys då de kom fram till kostnader mellan 600 och 4 300 euro per år och 
företag, alltså cirka 5 500- 40 000 kronor per år och företag (Ds 2014:45, s. 64).  
 
Sverige är emellertid inte på något sätt unikt i att lagstifta inom området. Sedan ett flertal 
år tillbaka har ett antal länder infört vissa regleringar gällande rapportering av 
miljöpåverkan och sociala frågor. Vissa länder har även betydligt tidigare än Sverige 
lagstadgat om krav på upprättande av hållbarhetsredovisningar. Frankrike lagstadgade till 
exempel redan 2001 att alla börsnoterade företag ska inkludera en rapport om dess miljö- 
och sociala påverkan i dess årsredovisning (Borglund et al., 2010, s. 11). Vidare antogs i 
september 2015 nya globala mål för hållbar utveckling av FN, Agenda 2030 (FN, u.å.) 
och ett nytt klimatavtal, Parisavtalet, antogs i december 2015 (Regeringskansliet, u.å.). 
FN:s Agenda 2030 är en handlingsplan för utveckling som ersätter de tidigare 
milleniemålen. Handlingsplanen, utarbetad av FN, består av 17 mål för hållbar utveckling 
och 169 delmål (Regeringskansliet, 2015, s. 2). Målen berör de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga.  
 
Intresset kring hållbarhet och klimatfrågor är alltså ett högst aktuellt ämne och att endast 
redovisa finansiell information är inte längre tillräckligt. Det kan i dagens samhällsklimat 
istället ses som en nödvändighet för företagen att upprätta. Men det är också av vikt att 
företagen uppvisar en transparens som medför att information är pålitlig och jämförbar. 
Företagen måste anpassa sig efter intressenternas efterfrågan gällande vad som skall 
redovisas (Leszczynska, 2012, s. 923). Vidare behöver företagen och dess intressenter 
även kunna se på företagens påverkan, socialt och miljömässigt (Leszczynska, 2012, s. 
923). Åsikten att det behövs ett internationellt regelverk för redovisningen som verkar för 
relevans, transparens och jämförbarhet är sedan länge etablerad (Jacob & Madu, 2004, s. 
362) och EU har sedan 1960-talet varit dedikerade att arbeta för en redovisning som 
uppvisar en högre grad av transparens och jämförbarhet (Chen et al. 2010, s. 227). I 
regeringens proposition kan utläsas att rapporteringskravet skall göra 
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hållbarhetsinformationen mer öppen och jämförbar (Prop. 2015/16:193, s. 1) och i en 
studie från 2010 indikerar resultatet att företagen måste göra betydligt mer för att ses som 
ansvarsfulla företag än bara några år tidigare. Vidare drar Arvidsson (2010, s. 349) 
slutsatsen att företagens ökade kommunikation av dess arbete kring hållbarhet och socialt 
ansvarstagande kommer som ett svar på ett identifierat behov på dess marknad. Företagen 
anpassar med andra ord sitt hållbarhetsarbete efter marknadens krafter och efterfrågan. 
All information i hållbarhetsrapporterna måste även vara riktig, pålitlig och jämförbar 
(Leszczynska, 2012, s. 911). 
 
Innan den nya lagstiftningen vann laga kraft ställdes dock vissa krav på företag att lämna 
upplysningar i hållbarhetsfrågor. Större företag skulle då, i sin förvaltningsberättelse, 
lämna de icke-finansiella upplysningar som behövdes för att öka förståelsen om 
företagets utveckling. Detta gällde då även upplysningar om till exempel miljö- och 
personalfrågor, om denna information ansågs vara nödvändig för att öka förståelse om 
företagets utveckling (Prop. 2015/16:193, s. 46). Utvecklingen gick vidare då regeringen 
2007  beslutade att samtliga hel- eller delägda statliga företag ska hållbarhetsredovisa 
enligt GRI från och med räkenskapsåret 2008, vilket är en bidragande orsak till att så 
många företag i Sverige sedan tidigare hållbarhetsredovisat (Frostenson et al.,  2015, s. 
17; Borglund et al., 2010, s. 7 ). Men med dagens lagstiftning avses en förhoppning om 
att den skall öka just transparensen och underlätta jämförelsen mellan företagen som 
upprättar sådan information (Prop. 2015/16:193, s. 42).  
 
Tidigare var det som ovan nämns endast statliga bolag i Sverige som var tvungna att 
upprätta icke-finansiell information enligt GRI. Men trots detta har många bolag upprättat 
hållbarhetsrapporter på frivillig basis och antalet företag som upprättar 
hållbarhetsrapporter har ökat mångfalt de senaste två årtiondena. Dock har frivilligheten 
att upprätta sådana rapporter lett till att dessa blivit inkonsekventa och av bristande kvalité 
(Sethi et al., 2015, s. 219). Antalet företag som upprättar hållbarhetsrapporter fortsätter 
dock att öka, även om denna ökning har stagnerat (KPMG, 2015, s.28) och det har 
nästintill blivit en global praxis att integrera informationen i företagens årsredovisningar 
(KPMG, 2015, s. 36). Dock innebär det inte per automatik att de företag som tidigare 
upprättat hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s riktlinjer uppfyller den nya 
lagstiftningens krav (FAR, 2016, s. 5).  
 
Vidare påvisar en undersökning att företagets arbete kring hållbarhetsfrågor korrelerar 
med dess hållbarhetsredovisning (Herbohn et al. 2014, s. 424). Företag som redovisar 
omfattande kring hållbarhet tenderar alltså att även arbeta mer med dessa frågor. 
Fortsättningsvis finns många, som tidigare beskrivits, incitament för företag att upprätta 
hållbarhetsredovisningar. Men den främsta drivkraften för att upprätta 
hållbarhetsrapporter är enligt KPMGs studie lagstiftning, som kräver att företag påvisar 
icke-finansiell information (KPMG, 2015, s. 30). De framhäver också att det är osannolikt 
att komma upp i 90% rapporterande företag i något land utan reglerande krafter, vilket 
det har gjort i ett flertal länder som har infört regleringar (KPMG, 2015, s. 32). En 
lagreglering inom ämnet skulle med detta som bakgrund alltså inte bara kunna bidra till 
att fler företag upprättar hållbarhetsredovisningar utan också att fler företag faktiskt aktivt 
arbetar med berörda frågor. 
 
Även om antalet företag som redovisar hållbarhetsinformation ökar så skiljer sig 
informationen i dem och dess kvalité mellan företag. Anledningarna till att antalet 
hållbarhetsredovisningar ökar så pass kraftigt är många, och inkluderar allt från företag 
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som vill förbättra sitt rykte, svara till marknadens efterfrågan eller stärka sin etiska 
position gentemot dess ägare (Dando & Swift, 2003, s. 195). Leszczynska (2012, s. 911) 
menar på att upprättande av hållbarhetsrapporter har blivit en trend bland företagen och 
varför dessa väljer att upprätta hållbarhetsrapporter varierar i ett brett spektrum, dock är 
kärnan bakom rapporterandet ökad transparens och trovärdighet. Brammer & Pavelin 
(2006, s. 1184-1185) genomförde i Storbritannien en studie på frivillig 
hållbarhetsrapportering och fann att ett positivt samband mellan företagens storlek och 
dess förmåga att redovisa sådan information samt att dess kvalité även korrelerar med 
företagets storlek. Detta kan till viss del förklaras av att större företag har bättre 
förutsättningar för kunna hantera de kostnader som uppstår för att kunna upprätta sådan 
information och av den kvalitén. Detta påstående stärks också av Patten (2002, s. 765-
766) som påvisar att större företag generellt redovisar mer information än mindre företag. 
Vidare påvisas att hållbarhetsrapporterna ofta varit visuellt attraktiva men brustit i 
objektivitet och tillförlitlighet (Sethi et al., 2015, s. 219). Detta kan ses som ett försök att 
missleda företagets intressenter genom att publicera information som inte är 
sanningsenlig. Företaget kan då försöka att framställa sig själva som ett företag som tar 
ett större socialt- och miljöansvar än de egentligen gör, så kallad greenwashing (Wolniak, 
2016, s. 444). Med det som bakgrund menar Arvidsson (2010, s. 339) att intressenter 
måste vara kritiska till företagens hållbarhetsarbete då detta de facto kan vara ett spel för 
galleriet. 
 
Slutligen finns som ovan redovisats mycket tidigare forskning inom området 
hållbarhetsredovisning och huruvida dessa skall vara obligatoriska, integrerade, bestyrkta 
och så vidare. Många företag har också, som ovan skrivit, tidigare upprättat 
hållbarhetsredovisningar trots att lagen inte krävt det. Den nu gällande nya lagstiftningen 
ställer dock lagstadgade krav på upprättande av hållbarhetsrapporter och även vad dessa 
skall innehålla. Hållbarhetsrapporterna skall då enligt lag innehålla de upplysningar som 
behövs för att förstå företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av 
verksamheten. Det är dock inte företagen själva som anses skall göra den bedömning utan 
vad som kan antas vara av betydelse för företagets intressenter (Prop. 2015/16:193 s. 66). 
Vidare kan företagens val av standard sedan tidigare komma att påverka hur väl de 
uppfyller lagstiftningens krav. I och med detta och det ökade intresset för 
hållbarhetsfrågor samt studerad tidigare utförd forskning och litteratur finner författaren 
en intressant ingångsvinkel på ett aktuellt område. 
 
1.3	Problemformulering	
Mot denna bakgrund har följande problemfrågeställningar vuxit fram: 
 

• Hur uppfattas företagens hållbarhetsredovisningar överensstämma med den nya 
lagstiftningen och dess medföljande redovisningskrav? 

 
• Om revideringar uppfattas vara nödvändiga för att uppfylla lagstiftningen, hur 

omfattande anses dessa vara? 
 
1.4	Syfte	
Studien syftar till att granska upprättade företags, inom samma bransch, 
hållbarhetsredovisningar och undersöka hur väl de uppfyller de nu lagstadgade kraven 
och därmed indirekt omgivningens krav. Vidare ämnar studien att belysa eventuella 
framtida nödvändiga revideringar som för företagen kan innebära ökade kostnader om 
dess hållbarhetsredovisningar måste revideras. Med detta förväntas författaren uppnå en 
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förståelse för lagstiftningen och hur företagen potentiellt kan komma att behöva revidera 
sina hållbarhetsredovisningar inför nästa års publicering.  
 
1.5	Avgränsningar	och	begränsningar	
Uppsatsen har mot studiens relativt pressade tidsschema begränsats till att behandla sex 
företags, verksamma inom branschen livsmedelsframställning, redovisade information 
om hållbarhet. Företagen har valts ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval vilket 
innebär att resultatet inte går att generalisera. Vidare har studien avgränsats till att studera 
en uppfattad överensstämmelse mellan företagens hållbarhetsredovisningar och 
lagstiftningen. I kommande kapitel kommer författaren redogöra hur detta kommer att 
undersökas. 
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2.	Metod	
I föregående kapitel gavs en introduktion till studiens ämnesval, problembakgrund och 
vad studien syftar till att uppnå. Detta kapitel kommer att redovisa hur författaren ämnar 
att uppnå syftet. Inledningsvis presenteras ämnesvalet, författarens förförståelse samt 
synsätt. Vidare presenteras även använd forskningsmetod och studiens urval. Kapitlet 
avslutas med uppsatsens kvalitetskriterier och dess etiska aspekter. 
 
2.1	Ämnesval	och	förförståelse	
Studien syftar till att granska olika företags hållbarhetsredovisningar och undersöka hur 
väl de uppfyller de lagstadgade kraven och därmed indirekt omgivningens krav. Vidare 
ämnar studien att belysa potentiella skillnader mellan företagen. Nedan följer därmed en 
beskrivning av metodval som i studien används för att uppnå syftet. Hållbarhet och 
hållbarhetsredovisningar är som tidigare nämnts aktuella ämnen och mycket forskning 
finns även inom områdena. Detta blev författaren medveten om i samband med att 
tidigare forskning och litteratur söktes inom ämnet hållbarhetsredovisning. Till exempel 
förklarar tidigare studier varför företag redovisar icke-finansiell information, hur 
innehållet värderas och dess värde för investerare, greenwashing och hur det kan 
motverkas samt hur granskning av tredje part kan stärka samhällets förtroende för 
företagens icke-finansiella information. Utöver dessa finns även mycket mer inom ämnet 
men författaren av denna uppsats ser en intressant ingångsvinkel då lagstiftningen är ny 
och finner det därav vara av intresse att studera hur väl anpassade deras 
hållbarhetsredovisningar är till lagstiftningen. 
 
Vi har som individer redan vid en första anblick av det material som ämnas att studeras 
en föreställning om vad det betyder, en förförståelse (Larsson, 1994, s. 165). Denna 
förförståelse kan komma att påverka forskningens objektivitet då forskarens personliga 
värderingar inte kan läggas åt sidan helt och hållet (Bryman & Bell, 2013, s. 52). Den 
anskaffade förförståelse författaren besitter har till största del anskaffats under 
studieperioden vid lärosätet Umeå universitet och kommer i enlighet med den 
hermeneutiska synen utgöra en viktig beståndsdel för att skapa en helhetssyn ur delarna. 
Under dess studieperiod har författaren skolat in sig inom ämnet företagsekonomi och 
fördjupat sig inom ämnet redovisning. Författaren har även läst nationalekonomi, 
statistik, statsvetenskap och juridik översiktligt. Utöver det finns ett personligt intresse 
till ämnet hållbarhet och klimatförändringar. Denna bakgrund och val av fördjupning har 
påverkat ämnesval på denna uppsats. Men den kan också komma att påverka intrycket av 
företagens hållbarhetsrapporter. I samband med studien har litteratur, tidigare forskning 
och lagens förarbeten studerats vilka även då ingår i författarens förförståelse. 
 
2.2	Verklighetssyn	
Vid val av metodansats måste forskaren ta hänsyn till de konsekvenser som uppstår som 
en följd av detta, annars riskeras att analysen inte hänger samman med metodansatsen 
(Fejes & Thornberg, 2012, s. 22). Ontologi är en lära om vad som existerar och vad det 
betyder att det existerar (Fejes & Thornberg, 2012, s. 21), ses verkligheten som en 
konstruktion av oss sociala aktörer eller är den beroende av aktörers handlingar (Bryman 
& Bell, 2013, s. 41-42). Vidare gör Bryman & Bell (2013, s. 42-43) åtskillnad mellan två 
ontologiska synsätt, objektivism och konstruktionism. Konstruktionismen belyser 
skapandet snarare än avbildning (Wallén, 1993, s. 15), individer påverkas av deras 
handlingar och varje situation kan se olika ut. Objektivismen framhäver istället att det 
finns en yttre verklighet som vi sociala aktörer inte påverkar, den är oberoende av oss 
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(Bryman & Bell, 2013, s. 42). Detta tolkar författaren som att sociala enheter är oberoende 
av andra sociala aktörer vilket inte anses stämma överens med studiens syfte. 
 
I enlighet med studiens syfte och författarens förförståelse antar denna uppsats en 
konstruktionistisk verklighetssyn. Detta mot bakgrunden att sociala aktörer anses tolka 
hållbarhet olika och ha olika uppfattningar om företagens situationer, därav kommer 
företagen också redovisa deras arbete kring detta på olika sätt. Hur de sociala aktörerna 
fattar beslut gällande företagens arbete och redovisning av hållbart företagande påverkas 
potentiellt enligt författaren av subjektiva intressen och deras förförståelse. Dessa 
påverkas säkerligen av andra sociala aktörer vilket också stärks då den redovisade icke-
finansiella informationen skall redovisas utifrån företagens intressenters behov. Detta kan 
beskrivas som den grundläggande kärnan i denna studie och även som en del av varför 
författaren finner ämnet vara av intresse. Enligt objektivismen finns en tydlig bild av det 
studerade men lagstiftningen lämnar även rum för företagen att göra egna bedömningar 
vilket ytterligare stärker studiens anammade verklighetssyn. 
 
2.3	Vetenskapligt	synsätt	
Studien syftar till att granska och analysera företags hållbarhetsredovisningar samt se till 
hur de uppfyller lagstiftningen. Eftersom lagstiftningen är ny inom området och ger 
utrymme för företagen att göra egna bedömningar anses ett granskande och tolkande 
synsätt ligga nära till hands för att ny kunskap skall kunna förmedlas. Här beskriver 
Bryman (2011, s. 29-30) Positivism och Hermeneutik som två kunskapsteoretiska 
ståndpunkter. Positivismen är en naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori som bygger 
på objektivitet och att kunskap uppnås genom fakta. Lagens krav lämnar dock utrymme 
för egna definitioner vilket innebär att hållbarhetsredovisningar med fördel kan 
analyseras med ett tolkande synsätt. Hermeneutiken är en tolkningslära som bygger på 
någon typ av förförståelse. Denna förförståelse kan bestå av teorier, referensramar och 
liknande genom vilka vi betraktar fenomen (Widerberg, 2002, s. 26). Lagstiftningen och 
andra, nedan beskrivna teorier, kommer i denna undersökning fungera som just den 
referensramen. Vidare är det vanligt inom hermeneutiken vid tolkandet att betraktaren 
växlar mellan ett del- och helhetsperspektiv. Detta innebär att lärdom dras från studerade, 
i detta fall, dokument, vilket kan leda till ett nytt sätt att förstå tidigare studerade 
dokument (Wallén, 1993, s. 31).  
 
Fortsättningsvis så samlas i forskningsprocessen data in i syfte att generera, vederlägga 
eller organisera teorier och detta genomförs vanligtvis utifrån två ansatser, induktion eller 
deduktion (May, 2013, s. 44). Kortfattat innebär detta att om forskaren tillämpar en 
induktiv ansats är teorin ett resultat av forskningen. En deduktiv ansats är istället det 
omvända och innebär att forskaren går från teori till resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 
34). En induktiv ansats förknippas ofta med kvalitativa studier men i enlighet med 
studiens syfte kommer lagstiftningen utgöra en teoretisk grundsten utifrån hur det 
empiriska materialet kommer tolkas och analyseras. Utöver lagstiftningen kommer även 
annan relevant teori vägas in i analysen i ett försök att skapa en djupare förståelse varför 
studien antar en deduktiv ansats.  
 
2.4	Forskningsmetod	
Denna uppsats bygger på en kvalitativ innehållsanalys av hållbarhetsrapporter och 
lagstiftningens krav på innehåll. Att dela upp områden i olika kategorier är en 
återkommande åtgärd som vi människor gör i ett försök att sortera, få överblick och ökad 
kunskap om något. Inom samhällsvetenskapen brukar den person som ämnar att uppnå 
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detta göra en uppdelning mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg, 
2012, s. 17). Den kvalitativa forskningens syfte är att klargöra ett fenomens egenskaper 
eller karaktär och söker främst efter det fenomenets mening. Kvantitativ forskning 
handlar dock mer om att kvantifiera, alltså att forskaren söker förekomst eller frekvens 
(Widerberg, 2002, s. 15). Kvalitativ forskning tar en mer tolkande och förstående ansats 
vilket är något som eftersträvas i denna studie. Men för att lyckas med detta krävs att de 
kvalitativa metoderna anpassas efter syftet (Widerberg, 2002, s. 31). Vidare syftar studien 
till att kunna bidra med ny kunskap inom ämnet som vanligtvis förknippas med kvalitativ 
forskning och inte till att skapa ett generaliserbart resultat (Nylén, 2005, s. 64). Målet 
med den kvalitativa analysen är inte heller enligt en hermeneutisk syn ett sökande efter 
innebörder för att göra dessa mätbara (Sjöström, 1994, s. 77). Detta är i enlighet med 
denna studie eftersom lagstiftningens innehållskrav tillåter företaget att i viss mån göra 
egna val och bedömningar. Detta stärker enligt författarens mening valet av att göra en 
kvalitativ studie eftersom en kvantifiering inte anses vara tillräcklig för att uppnå syftet 
med uppsatsen. Inte heller avser studien att presentera ett generaliserbart resultat, även 
om förhoppningen är att företag skall kunna dra paralleller från studiens slutsatser.  
 
2.5	Litteratursökning	
Vid litteratursökningen har främst Umeå universitets databaser använts, och då främst 
Business Source Premier. Utöver detta har information hämtats från myndigheter för att 
finna information om lagstiftningen i enlighet med uppsatsens syfte. I största möjliga mån 
har ursprungskällorna legat till grund för att bygga en egen förståelse av författarnas 
mening. I de fall ursprungskällorna inte lyckats lokaliseras har antingen information sökts 
på annat håll eller så refereras det tydligt att det inte är en ursprungskälla. Sökord som 
används för att finna relevant information och forskning har utgått från studiens syfte och 
innefattar bland annat: ”Sustainability reporting”, ”Environmental Disclosures”, 
”Sustainability”, ”legaslative sustainability reporting” och ”Global Reporting Initiative”. 
Utifrån dessa har hänvisningar till andra källor funnits och utforskats. Vidare har även 
inspiration hämtats från tidigare studenters uppsatser för att finna relevanta källor till 
information. 
 
2.6	Urval	
Urval i kvalitativa undersökningar är oftast ändamålsenliga eftersom man är ute efter att 
undersöka de källor som kan ge den information som eftersträvas (Hartman, 2004, s. 284).  
Syftet med uppsatsen är dels att granska hållbarhetsredovisningar upprättade av företag 
och undersöka hur väl de förhåller sig till lagstiftningen. Som tidigare forskning påvisat 
tenderar också större företag att redovisa mer information och av bättre kvalité (Brammer 
& Pavelin, 2006, s. 1184-1185; Patten, 2002, s. 765-766). Med detta som bakgrund har 
ett urval av företag inom en bransch genomförts baserat på ett bekvämlighetsurval. Detta 
innebär att företagen valts ut efter tillgänglighet men också att resultaten inte går att 
generalisera (Bryman & Bell, 2013, s. 204-205). Ett av lagens uppställda krav att 
företagen skall redovisa de centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten 
och den redovisade informationen skall baseras på vad dess intressenter efterfrågar, att 
då välja företag verksamma inom samma bransch tros komma att underlätta jämförelsen 
företagen emellan.  
 
Utifrån en sökning i databasen ”Retriever Business” finns 4 294 företag inom branschen 
”livsmedelsframställning”. Anledningen till att branschen ”livsmedelsframställning” 
valdes i denna undersökning är för att transporter och jord-/skogsbruk står för stora delar 
av världens utsläpp (IPCC, 2014, s. 47) samtidigt som världens befolkning växer. Företag 
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inom branschen ”livsmedelsframställning”  kan alltså ha en viktig roll att spela för att 
minska utsläppen. Vidare valdes sex företag ut från de 4 294 verksamma. Som tidigare 
skrivit är studiens resultat inte generaliserbart baserat på urvalsmetoden. Därav kommer 
inte några slutsatser att kunna dras som omfattar hela populationen inom branschen 
”livsmedelsframställning”. Därav ansåg författaren att det vara tillräckligt med sex 
företag för att besvara studiens problemformuleringar och uppfylla dess syfte. Men också 
för att tiden de facto är en begränsad resurs. För att sex företag skulle väljas utifrån de 4 
294 så genomfördes först en selektering baserat på lagstiftningens uppställda villkor om 
en nettoomsättning som uppgår till mer än 350 miljoner kronor för vilka företaget skall 
upprätta en hållbarhetsrapport.  
 
Av de 4 294 företagen är det totalt 82 företag som enligt databasen Retriever Business 
har en nettoomsättning om minst 350 miljoner kronor inom branschen 
”livsmedelsframställning”. Utifrån dessa 82 återstående företagen undersöktes vidare hur 
många av dessa som har upprättat hållbarhetsredovisningar. Många av dessa företag är 
dock dotterbolag till moderbolag som har sitt säte i andra länder. Detta innebär enligt 
ÅRL 6.kap 10§ 2 st. (SFS 1995:1554) att dotterbolagen inte måste upprätta egna 
hållbarhetsredovisningar om de omfattas av en upprättad hållbarhetsredovisning för 
koncernen som uppfyller lagstiftningens innehållskrav. Information inhämtades via 
respektive företags årsredovisningar och hemsidor. Av dessa 82 fann författaren att det 
var 30 företag som hade upprättat hållbarhetsredovisningar, antingen företaget i fråga 
eller så omfattades det av en hållbarhetsredovisning upprättad av koncernen. Insamlingen 
av denna information försvårades dock av språkbristningar då vissa moderbolag har sitt 
säte i andra länder.  
 
Fortsättningsvis har vissa länder som tidigare nämnt redan lagstiftat gällande rapportering 
av icke-finansiell information och för att inte andra länders lagstiftningar skulle påverka 
utformningen av dess hållbarhetsredovisningar fokuserades på företag med säte i Sverige. 
Av de 30 återstående företagen var det åtta moderbolag som huserar i Sverige. Utifrån 
dessa åtta gick författaren vidare igenom de företagens finansiella och icke-finansiella 
information. Av dessa åtta valdes två företag bort, Lantmännen och Swedish Match, 
relaterat till sin betydligt större storlek utifrån lagstiftningens villkor. Därav återstod sex 
företag vilka är: Polarbröd, Norrmejerier, Spendrups, Arvid Nordquist, AB Anders 
Löfberg och Cloetta. De valda företagen tillverkar olika produkter, förutom Arvid 
Nordquist och AB Anders Löfberg som både är verksamma inom kaffeindustrin, 
använder delvis olika standarder vilket ansågs vara av vikt då hållbarhetsredovisningen i 
Sverige sedan tidigare ofta sker enligt GRI:s riktlinjer vilka omfattar alla de 
hållbarhetsfrågor som nämns i ändringsdirektivet (Prop 2015/16:193, s. 68). Det finns 
därför ett intresse i att även studera företag som använder andra riktlinjer även om en 
redovisning enligt GRI inte nödvändigtvis säkerställer att lagen uppfylls. 
 
2.7	Dokumentstudie	&	Innehållsanalys	
Definitionen av dokument är bred och kan innefatta allt från lagar, deklarationer, statistik, 
människors redogörelser för händelser, debatter, kartor och fotografier (May, 2013, s. 
230-231). Vidare skriver Bryman & Bell (2013, s. 554) om dokument från organisationer 
som är av särskild vikt för forskare inom företagsekonomi, till exempel årsberättelser, 
måldokument och pressmeddelanden. Denna studie ämnar att undersöka företags 
hållbarhetsredovisningar vilket med ovan definition kan förklaras är en form av 
dokument. Detta styrks även av FARs definition av hållbarhetsredovisning som lyder ”ett 
dokument riktat till avsedda användare…” (FAR, 2016, s. 963). 
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Varför sedan forskare använder sig av dokument finns olika anledningar. Dessa kan ses 
som en spegling av verkligheten varvid forskaren söker överensstämmelse mellan 
dokumentets innehåll och till de händelser dokumentet hänvisar till, men de kan också 
ses som representativa för de praktiska krav som låg bakom till varför de producerades 
(May, 2013, s. 234). Vidare måste dokumenten, för att möjliggöra analysering, sättas in i 
sin kontext i vilken de producerades. Detta kan åstadkommas genom en så kallad 
innehållsanalys vilken kan anta både kvantitativa och kvalitativa former (May, 2013, s. 
246). Termen ”innehållsanalys” används dock främst när något skall kvantifieras, alltså 
kvantitativ innehållsanalys. Detta innebär ofta att forskaren räknar till exempel hur ofta 
ord förekommer i en text (Bryman & Bell, 2013, s. 306). Lagstiftningens innehållskrav 
lämnar dock ett visst utrymme för företagen att göra egna bedömningar och inte heller 
har hållbarhetsredovisningarna upprättats i direkt överensstämmelse med lagen. Därav 
bedömer författaren att en kvantitativ innehållsanalys inte är tillämpbar. Men en 
innehållsanalys kan också användas på ett bredare sätt, nämligen kvalitativ 
innehållsanalys, vars syfte är att på ett systematiskt sätt beskriva textens innehåll 
(Bergström & Boréus, 2012, s. 50). Definitionen av ”text” ges även av Drisko & Maschi 
(2015) en väldigt bred mening som även framhåller att målet med en kvalitativ 
innehållsanalys är att mönster eller regelbundenheter hittas i den insamlade data. Fokus 
ligger dock ofta på att identifiera kategorier eller teman som summerar innehållet i den 
studerade data och belysa det väsentliga. Detta stämmer väl överens med uppsatsens syfte 
som ämnar att undersöka hur väl hållbarhetsredovisningarna uppfyller lagstiftningens 
krav och författaren ser metoden som lämplig för kunna besvara problemformuleringarna.  
 
Hsieh & Shannon (2005) beskriver vidare tre olika perspektiv på kvalitativa 
innehållsanalyser, konventionella, riktade och summerande, beroende på vad som ämnas 
att studeras i texterna och vilket syfte forskaren har. Utifrån deras beskrivningar av de tre 
perspektiven kommer i denna studie en riktad innehållsanalys att användas. Denna metod 
innebär att studien utgår från befintlig teori som kodningen baseras på och antar ofta en 
deduktiv ansats (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1281). Beroende på vilken teori som 
innehållsanalysens baseras på och kategoriernas djup så kan även sub-kategorier behöva 
utformas (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1282). Vidare enligt May (2013, s. 246) omfattar 
en kvalitativ innehållsanalys tre steg vilket det första är att utforma en 
problemformulering. Sedan skall urval genomföras och de avsedda texterna inhämtas, till 
sist skall texterna tolkas och analyseras. Den granskade och analyserade data i denna 
studie består av företags hållbarhetsredovisningar och myndigheters publikationer.  
Dessa är så kallade sekundärdata, vilket innebär data och information som finns 
dokumenterat om ett visst fenomen men som inte sammanställts primärt för denna studie 
(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 131). Företagens hållbarhetsredovisningar inhämtades via 
respektive företags hemsida, vissa var integrerade i företagens årsredovisningar medan 
andra rapporterades separat.  
 
Fortsättningsvis bygger hermeneutiken på tolkning och förståelse och när dokument 
analyseras innebär det att försöka förstå textens mening utifrån författarens perspektiv 
(Bryman & Bell, 2013, s. 443). Eftersom lagen inte är specifik i sina definitioner 
korrelerar detta väl med vald metod. Det första som skall genomföras efter att data 
samlats in är att reducera, organisera och kategorisera materialet, det är detta som kallas 
”kodning”. Empirpresentationen skall sedan baseras på kodningens teman (Nylén, 2005, 
s. 21). Detta kan med fördel genomföras i två steg, där det första steget går ut på att finna 
vad som är av intresse och sedan kategorisera detta för att underlätta tolkningen av 
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materialet (Hartman, 2004, s. 287). I ett första skede har företagens 
hållbarhetsredovisningar lästs igenom i sin helhet för att finna vad som är relevant utifrån 
studiens syfte och för att säkerställa att delar inte tas ur sin kontext. Nästa steg var att med 
hjälp av lagstiftningens uppsatta punkter på vad hållbarhetsredovisningarna skall 
innehålla och med hjälp av förarbetenas beskrivningar kategorisera innehållet och minska 
ned materialet till en mer hanterbar mängd. Dessa punkter i lagstiftningen kommer att 
utgöra innehållsanalysens kategorier. Vidare kommer sub-kategorier tilläggas baserat på 
förarbetenas klargöranden av lagstiftningens innehållskrav. Företagen kommer först att 
presenteras utifrån kategorierna var för sig och sedan ställs dessa mot varandra för att 
belysa likheter, skillnader och hur väl de uppfyller lagstiftningen samt om skillnader 
kunnat påvisats utifrån dess storlek.  
 
En riktad kvalitativ innehållsanalys medför dock vissa svagheter då dokumenten kommer 
tolkas och analyseras mot de kategorier och sub-kategorier som baseras på lagstiftningen. 
Detta innebär att författaren kan försöka tolka texterna till sin fördel för att få den tolkade 
texten till att passa in i kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1283). Studiens antar då 
en subjektiv prägel, vilket även ofta är synonymt med kvalitativ forskning och speciellt 
då de antar en hermeneutisk kunskapssyn. Metoden ses dock trots detta av författaren 
som fördelaktig då en djupare granskning och tolkning av dokumenten, 
hållbarhetsrapporterna, krävs för att kunna besvara studiens problemformuleringar.  
 
2.8	Kategorisk	tabell	
I enlighet med studiens syfte, för att identifiera vad som var av vikt och relevans i 
företagens hållbarhetsredovisningar användes så kallad kodning. Lagens 
innehållspunkter kommer därav fungera som studiens kodningsmall i enlighet med en 
deduktiv ansats. Utöver dessa huvudkategorier ställdes i kodningsmallen även sub-
kategorier upp enligt förarbetena till lagstiftningen vilka användes för att finna vad som 
var av intresse i hållbarhetsredovisningarna, ur denna studies syn. Detta mot bakgrunden 
till att lagens definitioner av hållbarhetsredovisningarnas innehåll är diffusa och till viss 
del baseras på företagens bedömningar. Hållbarhetsredovisningarna skrevs ut, lästes 
igenom ett flertal gånger och innehållet tolkades allt eftersom. Utifrån tolkningen valdes 
utdrag ur texten ut i enlighet med studiens syfte, problemformuleringar samt mot 
uppställda kategorier och sub-kategorier.  
 
Dessa utdrag fördes in i tabellen för att sedan kondenseras till meningsbärande enheter. 
Detta innebär att minska ned texten utan att förlora dess kärna. Meningsenheterna delades 
slutligen in i kategorier och/eller sub-kategorier i enlighet med lagstiftningens 
innehållskrav. Nedan visas ett exempel på den kategoriska tabellen som använts i studien. 
Respektive företags kategoriska tabell kan läsas i Appendix 1. I dessa har författaren efter 
tolkning av respektive företags redovisade icke-finansiella information inhämtat den 
information som är av relevans. Detta innebär viss redovisad information uteblir. 
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Tabell 1. Kategorisk tabell 

 
De utarbetade kategoriska tabellerna medgav därmed författaren att enkelt gå tillbaka till 
dessa och i slutändan se vilka delar av lagstiftningen som efter tolkningen ansågs vara 
uppfyllda. Vidare enligt förarbetena till lagen skall företagen anpassa 
hållbarhetsredovisningarnas innehåll efter dess intressenter. Hållbarhetsredovisningarna 
tolkades därför också utifrån vilka intressenter som företaget framställt dessa för. Utifrån 
kodningsmallens kategorier utformades frågeställningar utefter det empiriska materialet 
presenteras.  
 
1. Redovisas någon affärsmodell i enlighet med studiens definition i 

hållbarhetsredovisningen? 
2. Har företaget upprättat någon policy i berörda frågor? 
3. Redovisas Risker/riskhantering/resultatindikatorer? 
 
Slutligen kommer analysen inta ett teorinära förhållningssätt då den baseras på den 
teoretiska referensramen. Detta innebär att utifrån teorierna ställs teman som önskas 
belysas upp (Widerberg, 2002, s. 145). I enlighet med studiens syfte, och utifrån 
kodningsmallen som är kopplad till den teoretiska referensramen har därför teman ställts 
upp, ett tema består av en eller flera kategorier samt sub-kategorier. Nedan visas studiens 
övergripande analysmodell. Temana kommer vidare utgöra analysens rubriker i relevans 
med studiens syfte. 
 

Cloetta Hållbarhetsredovisning 2016  

Text Meningsenhet Kategori Sub-kategori 

”Cloetta har fyra 
kärnvärden som är 
vägledande i sättet att 
arbeta och agera både 
internt och externt. 
Dessa kärnvärden är 
Focus, Passion, 
Teamplay och Pride.” 

Vägledande kärnvärden i 
sättet att arbeta. Focus, 
Passion, Teamplay och 
Pride. 

Affärsmodell Kärnvärden 
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Figur 1. Analysmodell baserad på den teoretiska referensramen 

 
2.9	Kvalitetskriterier	
Vilken metod som än väljs vid datainsamlingen så måste den alltid granskas för att kunna 
göra en bedömning huruvida informationen är tillförlitlig. Ett vanligt mått på detta är 
Validitet (Bell, 2016, s. 133). Validitet är ett begrepp som härstammar från den 
kvantitativa forskningen men som nu även ofta används inom den kvalitativa, begreppet 
refererar till om det som ämnas att undersökas verkligen är det som undersöks (Thornberg 
& Fejes, 2012, s. 216) och för att uppnå en hög validitet inleddes studien med att läsa 
relevant litteratur inom ämnet. Vidare granskades förarbetena till lagen ingående för att 
få en god kunskap enligt vilken uppsatsen grundas på. En kodningsmall i form av en 
kategoriskt tabell konstruerades även för att samtliga hållbarhetsrapporter skulle granskas 
och analyseras enligt samma premisser, vilket stärker både studiens trovärdighet och 
validitet. Vidare nämner Patton (2002, s. 552-553) trovärdighet som ett mått inom 
kvalitativ forskning. Detta handlar om hur noggrann och systematisk processen har varit 
och om forskaren låtit sig påverkas av sin förförståelse och fördomar (Patton, 2002, s. 
553), därmed hur trovärdiga resultaten är. Trovärdighet är ett kriterium som författaren 
anser vara av stor vikt vid denna studie, dels till dess kvalitativa karaktär men också 
specifikt hänfört till den kvalitativa innehållsanalysen. Detta eftersom tolkningar sker i 
flera steg i processen. Larsson (1994, s. 184) nämner vidare Konsistens som ett 
kvalitetskriterium av vikt inom den hermeneutiska synen. Allt eftersom delarna tolkas 
bildas en ny syn på helheten. Men för att en hög kvalitet skall upprätthållas måste det 
uppstå så få motsägelser som möjligt mellan tolkningen av helheten och de enskilda 
delarna, data - den hermeneutiska cirkeln. Eftersom lagen lämnar utrymme för tolkning 
av företagen och hur dessa skall redovisa sin hållbarhetsinformation ses detta som en 
nödvändighet.  
 
För att erhålla en hög kvalité och trovärdighet på den genomförda studien har 
tillvägagångssättet beskrivits ingående. Vidare har de bakomliggande faktorerna till de 
val som är tagna motiverats och stärkts med externa källor. Dock finns risk att det uppstår 
en konflikt mellan studiens validitet och etik (Larsson, 1994, s. 171). Författaren är 
medveten om att dennes förförståelse kan ha en inverkan på tolkningen och analysen 
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vilket medför att tillförlitligheten antar en subjektiv ton. Det finn dock en medvetenhet 
om detta vilket ses som en följd av att en hermeneutisk, tolkande, syn tillämpas. 
Använda källor i studien har enligt författarens bästa mening granskats för att erhålla en 
hög kvalité. Vidare har källorna i största möjliga mån inhämtats från betrodda databaser 
via Umeå universitet och författaren har haft för avsikt att använda sig av källor daterade 
under 2000-talet. I vissa fall har dock tidigare källor använts på grund av åtkomst och 
relevans. Detta är inget som författaren anser försämra kvalitén på uppsatsen då dessa 
använts sparsamt och inte i något hänseende där, enligt författarens kunskap, studien 
skulle gynnas av mer nutida källor. Gällande företagens hållbarhetsredovisningar noteras 
att ett av företagens information är från 2015. Detta eftersom företaget ännu inte redovisat 
någon hållbarhetsredovisning daterad 2016.  
 
2.10	Etiska-	och	samhälleliga	aspekter	
Det finns en nära koppling mellan kvalité och etik. Kvalitativa studier kan även ge upphov 
till speciella etikproblem, detta mot bakgrunden att det inom kvalitativa studier inte finns 
lika klara ramar att förhålla sig till som inom den kvantitativa ansatsen som präglas av en 
högre grad av objektivitet (Wallén, 1993, s. 122). Som metod har en kvalitativ 
innehållsanalys använts där offentliga dokument granskats och analyserats, någon känslig 
information behandlas därav inte i denna studie. Det som dock ses som en riskfaktor är 
tolkningen av den insamlade data och huruvida företagen kan drabbas av denna (Larsson, 
1994, s. 171). Detta innebär att studien kan genom författarens tolkning påvisa en bild 
som inte företagen stämmer överens med. Denna kan påverka företagens intressenter och 
därmed också företagen. Författaren tydliggör dock att studiens resultat påverkas av 
metodval vilket innefattar en subjektivitet. Därav skall resultaten inte ses som en absolut 
sanning utan mer som, av författaren, dragna slutsatser. I nästa kapitel kommer studiens 
teoretiska referensram att redogöras för vilket sedan, i enlighet med studiens syfte, 
kommer utgöra en grundpelare i studiens analys med detta kapitels beskrivna metodval.  
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3.	 Teoretisk	 referensram	 -	 varför	 måste	 företagen	 följa	
omgivningens	krav?	
I följande kapitel redogörs för bakgrunden till lagstiftningen och fortsätter sedan med en 
djupare beskrivning av den svenska lagstiftningen. Avslutningsvis redovisas valda 
relevanta teorier för ämnet. 
 
3.1	Lagstiftning	
Eftersom denna studie syftar till att granska företags icke-finansiella information och 
undersöka hur väl de uppfyller lagstiftningen, kommer lagstiftningen i sig utgöra en 
väsentlig beståndsdel. Lagändringarna bygger på EU-direktiv 2014/95/EU och detta 
innebär som tidigare skrivits en miniminivå för medlemsländerna. Lagarna om 
årsredovisningar är dock så kallade ramlagstiftningar vilket innebär att även dessa 
innehåller minimikrav för företagen att följa (Prop. 2015/16:193, s. 37). I förarbetena till 
lagstiftningen drogs dock slutsatsen att om Sverige följde direktivets rekommendationer 
så skulle detta inte leda till att fler företag upprättade hållbarhetsrapporter. Detta mot 
bakgrunden som tidigare presenterats gällande att statliga bolag måste redovisa icke-
finansiell information samt att många företag upprättar hållbarhetsrapporter. Vidare 
poängteras att det finns stora samhällsintressen av att företag informerar hur de arbetar 
med hållbarhetsfrågor. Lagen kan utgöra ett viktigt stöd för företagen och som medför att 
dessa kan bedriva och utvärdera sina verksamheter på lika villkor (Prop 2015/16:193, s. 
42). Med detta som bakgrund valde därför Sverige att inte nöja sig med direktivets 
miniminivå. 
 
3.1.1	EU-direktiv	2014/95/EU	om	ändring	av	direktiv	2013/34/EU	
Grunden till den svenska lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv. Sverige valde dock att 
inte direkt implementera direktivet utan ställer inom vissa delar av direktivet hårdare 
krav, andra inte. Med det som bakgrund kommer direktivets väsentliga delar, för denna 
studie, att presenteras kort i ett försök att påvisa likheter och skillnader mellan direktivet 
och lagstiftningen samt skapa en bättre förståelse för läsaren. EU-kommissionen 
identifierade redan 2011 ett behov av lagstiftning för att öka öppenheten för företag inom 
alla sektorer gällande dess sociala och miljörelaterade information (EUR-Lex, 2014). 
Tillhandahållande av icke-finansiell information sågs i förslaget som grundläggande för 
att kunna skapa en långsiktig förändring som strävar mot en hållbar global ekonomi. Ur 
detta hänseende spelar företagens rapportering en viktig roll genom att dess redovisning 
av icke-finansiell information bidrar till mätbar information som går att övervaka (EUR-
Lex, 2014). EU-kommissionen presenterade ett lagförslag på uppdrag av 
Europaparlamentet som skulle ta hänsyn till företagets mångfacetterade karaktär 
samtidigt som tillräcklig jämförbarhet ska tillgodoses ur ett intressentperspektiv (EUR-
Lex, 2014), vissa rättsliga minimikrav fastställdes därför i vilken utsträckning som 
företagen måste göra informationen tillgänglig. Vidare för att göra den icke-finansiella 
informationen mer konsekvent och jämförbar mellan medlemsländerna bör vissa stora 
företag som minst upprätta en sådan rapport som innehåller information om verksamheten 
gällande dess miljörelaterade, sociala och personalrelaterade verksamhet samt mänskliga 
rättigheter, korruption och mutor (EUR-Lex, 2014). Fortsättningsvis skrivs att de företag 
som åläggs att upprätta en hållbarhetsrapport bör denna även innehålla förutsebara 
konsekvenser av företagets verksamhet på de ovanstående områdena (EUR-Lex, 2014). 
 
Vidare förklarade Europeiska rådet sina slutsatser 2011 att för små- och medelstora 
företag bör den totala regelbördan minska. De nya ställda kraven på upplysningar 
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gällande icke-finansiell information bör därför ej gälla för mindre- och medelstora 
företag, men även för vissa stora företag (EUR-Lex, 2014).  För att avgöra vilka företag 
som skall omfattas sattes vissa kriterium upp och tillämpningsområdet bör definieras 
utifrån företagens genomsnittliga antal anställda, balansomslutning och nettoomsättning, 
dock bör skyldigheten att lämna icke-finansiell information endast omfatta företag  som 
är av allmänt intresse och de företag av allmänt intresse som är moderföretag i en stor 
koncern, som i samtliga fall har i genomsnitt över 500 anställda (EUR-Lex, 2014). Dock 
tillskrivs även att detta inte skall hindra medlemsländerna att utkräva sådan information 
av även andra företag som omfattas av direktivet i fråga. I frågan gällande bestyrkande 
av den redovisade icke-finansiella informationen skrivs att revisionen endast bör ha en 
kontrollerande uppgift i syftet att bestämma att hållbarhetsrapporten har lämnats eller ej. 
Medlemsstaterna skall dock även kunna begära att informationen bestyrks av en 
oberoende kvalitetssäkringstjänst. (EU-Lex, 2014).  
 
3.1.2	Svensk	lagstiftning	
I ett av förarbetena till lagstiftningen, propositionen (Prop. 2015/16:193, s. 8) kan 
följande utläsas i 6.kap 10§ vilket även nu är lagstadgat i ÅRL: 
Förvaltningsberättelsen för ett företag ska innehålla en hållbarhetsrapport om företaget 
uppfyller mer än ett av följande villkor: 
 
1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 250 
 
2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 
 
3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 
 
Detta innebär att så fort ett företag uppfyller mer än ett av dessa kriterier så är de skyldiga 
att upprätta en hållbarhetsrapport och detta rapporteringskrav gäller samtliga typer av 
företag och verksamheter (Prop. 2015/16:193, s. 64). Vidare enligt ÅRL 12 §, kap. 6 (SFS 
1995:1554) ska hållbarhetsrapporten innehålla de upplysningar som är nödvändiga för 
förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat. Detta innebär att företagen 
själva måste göra en bedömning angående vilka upplysningar som är av intresse att 
lämna. En bedömning som skall göras efter vad företagets intressenter efterfrågar och 
med hänseende till verksamhetens art (Prop. 2015/16:193, s. 66). För företagen gäller det 
alltså att göra en bedömning om vad som är väsentligt och enligt Frostenson et al. (2015, 
s. 37) bör detta vara grundläggande förväntningar av samhället, och då inte bara ur ett 
ekonomiskt perspektiv utan även ur ett miljömässigt och socialt. Vidare, enligt 12 §, kap. 
6 (SFS 1995:1554) skall konsekvenserna av verksamheten redogöra gällande områdena 
miljö, sociala förhållanden och personalfrågor, mänskliga rättigheter och hur företaget 
motverkar korruption, dessa fyra är lagstiftningens områden.  
 
Företagens hållbarhetsrapport skall enligt samma paragraf, 12 §, kap. 6 (SFS 1995:1554) 
ange: 
1. företagets affärsmodell. 
2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden 

som har genomförts. 
3. resultatet av policyn. 



 
18 

4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet 
inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster 
som sannolikt får negativa konsekvenser. 

5. hur företaget hanterar riskerna, och 
6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten. 
 
I förarbetena till lagstiftningen finns ytterligare information angående punkternas och 
områdenas innebörder. Dock tillskrivs även att de företag som önskar än tydligare 
definitioner i så fall får vända sig till någon av de icke-bindande riktlinjer som finns (Prop. 
2015/16:193, s. 46). Vidare står i ÅRL 13 §, kap. 6 (SFS 1995:1554) att företagen kan 
undanta viss information om denna skulle kunna skada företagets marknadsposition 
allvarligt och ett utelämnade inte hindrar förståelsen av företagets utveckling. I 
propositionen diskuteras effekterna av detta och möjligheten att företag utnyttjar detta i 
syfte att kringgå det lagstadgade innehållet framkommer, risken bedöms dock som 
begränsad (Prop. 2015/16:193, s. 47), trots att företagen inte blir ålagda att redovisa 
skälen bakom den undantagna informationen. Om företagen väljer att utelämna viss 
information och inte anger några bakomliggande skäl till detta kan detta komma att 
påverka studiens granskning av företagens icke-finansiella information då analysen och 
jämförbarheten mellan företagen kan försvåras. 
 
Vidare enligt Revisionslagens 28 § 3 st. (SFS 1999:1079) kan det utläsas att i den delen 
som avses i ÅRL 10 §, kap. 6 (SFS 1995:1554) skall revisionsberättelsen innehålla ett 
uttalande om huruvida en rapport har upprättats eller inte. Det är med andra ord inget krav 
på att en granskning av hållbarhetsrapporten genomförs, utan mer en säkerställning att en 
sådan upprättas och att hållbarhetsrapporten innehåller lagstadgade frågor. Detta 
samtidigt som fler och fler aktieägare efterfrågar tydlig och sanningsenlig information i 
företagets hållbarhetsrapporter gällande vad dessa har uppnått och vad de har för avsikt 
att uppnå i framtiden (Park & Brorson, 2005 s. 1096). 
 
Hållbarhetsrapporten skall infogas i företagets förvaltningsberättelse, detta innebär dock 
att rapporten kan upprättas separat. Om företaget väljer att redovisa rapporten separat 
måste den enligt lagen antingen publiceras tillsammans med förvaltningsberättelsen 
alternativt på företagets webbplats inom sex månader efter balansdagen (Prop. 
2015/16:193, s. 48). För företagen kan detta juridiskt sett bli en skillnad eftersom om 
rapporten är integrerad i årsredovisningen kan företaget göra sig skyldig till 
bokföringsbrott om oriktiga uppgifter redovisats. Om företaget väljer att publicera 
hållbarhetsrapporten på sin webbplats måste detta dock göras senast den dagen 
årsredovisningen offentliggörs. Detta innebär att om rapporten inte är upprättad i tid så är 
inte heller företagets årsredovisning formellt färdigställd, vilket får följden att revisorn 
inte kan lämna ett uttalande och företaget kan då drabbas av förseningsavgifter alternativt 
tvångslikvidation som yttersta åtgärd (Prop. 2015/16:193, s. 48-49). 
 
Vidare enligt ÅRL 12 §, st. 3, kap. 6 (SFS 1995:1554) kan utläsas att om ett företag inte 
tillämpar någon policy inom en eller flera av ovan ställda innehållskrav skall företaget 
ange detta tydligt. Lagförslaget fick dock kritik från bland annat Svenskt Näringsliv. I sitt 
remissvar framhölls att det är företagens ägare som skall avgöra hur företaget bedrivs och 
att samhället inte kan veta bättre än företaget hur detta bäst gynnas av sitt 
hållbarhetsarbete (Dnr 214/2014, s. 6). Denna del anses vara av stor vikt i denna studie 
då dessa policys utgör viktiga beståndsdelar utifrån det empiriska materialet kommer 
tolkas och analyseras. Företagen redovisar, enligt författarens förförståelse, inte enligt 
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samma standarder och principer. Informationen skall också utformas efter företagens 
intressenter vilka kan skilja sig åt beroende på företagens egna bedömningar. Därför är 
det av vikt att företagen redovisar skälen till varför de, potentiellt, inte tillämpar någon 
policy i berörda frågor. 
 
Fortsättningsvis skall årsredovisningarna enligt ÅRL 2 §, kap. 2 (SFS 1995:1554) 
upprättas i enlighet med god redovisningssed vilket innebär att företagen skall följa de 
allmänt accepterade redovisningsnormerna, även om dessa inte är reglerade i 
lagstiftningen (Prop. 2015/16:193, s. 37). I Ds 2014:45 (s. 81) gällande 
hållbarhetsrapporterna framhålls att utvecklandet av god redovisningssed överlåts åt 
självreglerande organ. Enligt ÅRL 11 §, kap. 6 (SFS 1995:1554) ställs inte heller några 
krav på att hållbarhetsrapporterna skall vara integrerade i företagens årsredovisningar. De 
uppsatta punkterna kommer dock fungera som en grundsten som kommer genomsyra hela 
undersökningen i enlighet med dess syfte. Därför presenteras en djupare beskrivning av 
vad varje punkt innebär. 
 
3.1.3	Företagets	affärsmodell	
Enligt punkt ett i lagstiftningen ska företaget ange dess affärsmodell. Denna kan enligt 
propositionen vara kortfattad och bör relatera till hållbarhetsfrågorna (Prop. 2015/16:193, 
s. 66). Huruvida detta innebär att affärsmodellen måste redovisas sammanhållande i ett 
stycke framgår inte av varken lagen eller förarbetena. Detta kan försvåra förståelsen av 
företagens redovisade icke-finansiella situation om företagen inte tydliggör detta. Vidare 
eftersom varken förarbetena, lagstiftningen eller ändringsdirektivet ger någon djupare 
beskrivning av vad som avses med ”företagets affärsmodell” behövs en förståelse för vad 
en ”affärsmodell” är. Detta för att kunna genomföra undersökningen på ett konsekvent 
vis och som en följd av detta har andra definitioner sökts. Richtnér (2010, s. 40) beskriver 
en affärsmodell som realiseringen av ett företags strategiska val. Affärsmodellen 
beskriver hur företaget fungerar, dess logik och hur värde skapas för företagets 
intressenter. Vidare skall affärsmodellen referera till vilka aktiviteter företaget ämnar att 
genomföra och dess struktur skall beskriva hur dessa aktiviteter hänger samman. Viktigt 
är också att det framgår vilka företagets kärnaktiviteter, stödaktiviteter och perifera 
aktiviteter är (Richtnér, 2010 s. 44). Shafer et al. (2004, s. 2020) genomförde en 
undersökning om just affärsmodeller. Det de fann i sin undersökning var att det fanns 
väldigt många definitioner på vad en affärsmodell egentligen är, vilket stärker behovet av 
en definition i studien. Vidare bröt de även ned ordet ”affärsmodell” till vad de två 
sammansatta orden innebär var för sig. Ett företags fundamentala uppgift är att skapa 
värde och få avkastning från det skapade värdet. En modell beskrivs som en 
representationen av verkligheten. Med hänvisning till dessa tidigare definitioner och dess 
beståndsdelar utarbetade de en egen definition: 
 
”we define a business model as a representation of a firm’s underlying core logic and 
strategic choices for creating and capturing value within a value network.” Shafer et al. 
(2004, s. 2020) 
 
Denna definition kan liknas Richtnérs. Vidare poängterar dessa unisont att strategi inte är 
att förväxla med en affärsmodell. Richtnér (2010, s. 40) beskriver ett företags strategi 
som en handlingsplan för hur de ska nå sina mål. Detta går dock i viss del in i 
affärsmodellen. Dock innebär bristen på en enhetlig definition av företagens affärsmodell 
att företagen kan presentera detta väldigt olika. Baserat på det ovan skrivna har därför till 
studiens tematiska tabell tre nyckelord identifierats som kommer användas som stöd vid 
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granskningen och analysen. En affärsmodell skall enligt denna egna definition som 
baseras på Richtnérs (2010) och Shafers et al. (2004) innehålla företagets kärnvärden, 
strategi och aktiviteter.  
 
3.1.4	Policy	
Företagen skall ange den policy som tillämpas i frågorna rörande dess utveckling, 
ställning och resultat. En policy beskrivs i förarbetena till lagen som de grundprinciper 
som ligger bakom ett företags handlande (Prop. 2015/16:193, s. 66). I lagen står alltså 
endast att företagen skall ange den policy som tillämpas inom de fyra områdena, vilket 
kan tolkas som att dessa inne behöver redogöras för. I ändringsdirektivet skäl fem (EUR-
Lex, 2014) står dock att de företag som omfattas bör ge en rättvis och heltäckande bild 
av sin policy. Vidare skall de enligt förarbetena även presentera hur deras verksamhet 
belastar miljön och redovisa gällande personalfrågor, sociala förhållanden, mänskliga 
rättigheter och korruption. Med miljö avses som exempel enligt propositionen att 
rapporten bör innehålla uppgifter om de aktuella och förutsebara konsekvenserna av 
företagets verksamhet. Detta innefattar bland annat växthusgasutsläpp, 
vattenanvändning, luftföroreningar och användandet av energi. Vidare framställs även 
användande av mark och dess potentiella konsekvenser på miljön (Prop. 2015/16:193, s. 
66). Det är alltså inte endast företagens vetskap om vad som hänt i dåtid som skall 
redovisas, utan även potentiella konsekvenser i framtiden som kan förutses. 
 
Fortsättningsvis skall noterade bolag som uppfyller mer än ett av de tre uppsatta villkoren 
även redovisa för sin mångfaldspolicy för styrelsen enligt ÅRL 6 §, st. 2, p. 9, kap. 6 (SFS 
1995:1554) Om företaget inte tillämpar någon mångfaldspolicy måste skälen till detta 
anges enligt samma paragraf 3 st. Detta krav ställs alltså bara på noterade bolag av en viss 
storlek. Företagen måste också redovisa resultatet av den uppsatta policyn i berörda frågor 
vilket innebär att de ska analysera hur policyn efterlevs och dess konsekvenser. Företagen 
kan alltså även välja att inte ha någon policy i berörda frågor men måste då redovisa 
anledningen till detta, vilket skall baseras på företagets riskbedömning. Motiveringen till 
avsaknaden av en policy bör också återknyta till relevant riskbedömning. Gällande de 
sociala och personalrelaterade frågorna ges en grundlig beskrivning som ger exempel på 
vad som kan avses. Dessa innefattar bland annat frågor avseende åtgärder som företaget 
vidtagit för att säkra jämställdhet, arbetsvillkor, social dialog, respekt för arbetstagarnas 
rätt till information, respekt för fackföreningars rättigheter och hälsa samt säkerhet på 
arbetsplatsen (Prop. 2015/16:193, s. 66). 
 
Vidare skrivs i förarbetena att i frågor gällande mänskliga rättigheter och korruption att 
rapporten kan innehålla information om förebyggande åtgärder. Punkt två i lagstiftningen 
inkluderar även de granskningsförfaranden som har genomförts och med detta menas 
enligt förarbetena de styrmedel, rutiner och system som företaget använder sig av för att 
kontrollera att de policys som tillämpas också följs (Prop. 2015/16:193, s. 66-67).  
 
3.1.5	Risker	
Ur ändringsdirektivet skäl åtta kan utläsas att företag bör lämna information om de frågor 
där allvarliga konsekvenser kan vara ett utfall av företagets verksamhet samt sådana risker 
som redan lett till konsekvenser (EUR-Lex, 2014). Vidare bör konsekvensernas 
omfattning bedömas efter hur omfattande de är. Riskerna behöver inte heller vara direkt 
kopplade till företagens verksamhet utan det räcker om dessa kan vara kopplade till 
företagens aktiviteter, produkter, tjänster, affärsförbindelser inklusive leverantörs- och 
underleverantörskedjor (Prop. 2015/16:193, s. 67). Vidare enligt propositionen skall en 
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avvägning göras i riskbedömningen om det finns ett tillräckligt sakligt samband och om 
konsekvenserna är av tillräckligt stora proportioner för att tas upp (Prop. 2015/16:193, s. 
67). Här måste alltså företagen göra en avvägning gällande vad som skall tas med i 
rapporten och huruvida de gör en riskbedömning samt om konsekvenserna är av 
tillräckligt stora proportioner. Det bedöms dock vara svårt att i denna studie granska detta 
ingående. Detta eftersom företagens hållbarhetsredovisningar granskas, men för att få en 
kunskap om företagens riskbedömning krävs en djupare förståelse för respektive företag. 
I denna studie kommer därför istället detta uppmärksammas, huruvida företagen gör en 
riskbedömning eller ej och hur företaget hanterar riskerna vilket anses vara av vikt i 
studien. 
 
3.1.6	Resultatindikatorer	
Resultatindikatorer är ett mått som kan användas för att mäta måluppfyllelse. Dessa ska 
inte ses som en absolut sanning utan mer som en indikation på att målet är på väg att 
uppfyllas alternativt redan uppfyllt (Bergling & Duell, 2007, s. 9) Vidare finns många 
likheter mellan resultatindikatorer och nyckeltal men skillnaden kan förklaras som att de 
förstnämnda ställs i relation till fastställda mål. Nyckeltal behöver dock inte kopplas till 
något uttalat mål (Bergling & Duell, 2007, s. 9). I förarbetena beskrivs detta som 
upplysningar som inte nödvändigtvis behöver ha finansiella kopplingar till utvecklingen 
av företagets verksamhet, ställning eller resultat. Inte heller behöver det innebära 
kvantifierade uppgifter kopplade till företagens utsläpp eller förbrukning. Vidare 
tillskrivs exempelvis att ett företags urval av leverantörer och partners som baserats på 
företagets hållbarhetsarbete samt personalomsättning ingår i detta (Prop. 2015/16:193, s. 
67). Denna definition är väldigt bred vilket lämnar utrymme för företagen att redovisa 
väldigt olika resultatindikatorer som kan få följden att jämförbarheten mellan företagen i 
denna studie försvåras. 
 
3.2	Intressentteorin	
Intressentteorin utvecklades av Freeman 1984 och enligt honom är en intressent någon 
som kan påverka eller påverkas av en organisations verksamhet (Freeman 1984 refererad 
i Bradford et al., 2017, s. 85). Clarkson ger en liknande definition när han definierar en 
intressent som en person, eller grupp, som äger en del i organisationen eller som har ett 
intresse i dennes aktiviteter i dåtid, nutid eller i framtid (Clarkson, 1995, s. 106). 
Grundidén bakom intressentteorin är att en organisations framgång är beroende av dess 
förhållanden med dess intressenter - ägare, kunder, anställda leverantörer med flera. 
Ledningens jobb är då att tillgodose intressenternas behov samtidigt som ägarnas 
(investerarnas) intressen maximeras (Freeman & Phillips, 2002, s. 333). De 
organisationer som lyckas med detta kommer överleva längre och prestera bättre än de 
som inte lyckas. Vidare kan även intressentteorin vara användbar för företag då den kan 
hjälpa dessa att förstå vilken typ av information som efterfrågas och därmed förse 
företagen med information om vad som skall redovisas. (Bradford et al., 2017, s. 85).  
 
Traditionellt har ägare (investerare) ansetts vara den finansiella redovisningens 
huvudintressenter. I modern tid har denna krets dock utökats och den efterfrågade 
information detsamma. Hållbarhetsredovisningen har till exempel lett till att 
intressenternas efterfrågan av sådan information uppmärksammats som en grund för 
beslutstagande och hållbarhetsinformationen kan ses som ett svar på vad intressenterna 
efterfrågar (Frostenson et al., 2015, s. 70-71). Detta stärks ytterligare av Leszczynska 
(2012, s. 923) som påvisar att företagen måste redogöra för deras påverkan, socialt och 
miljömässigt. Clarkson (1995, s. 106) redovisar i sin förklaring av intressentteorin en 
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uppdelning av primära och sekundära intressenter. En primär intressent är någon vars 
intresse i företaget är avgörande för dess överlevnad - going concern. Dessa utgörs precis 
som skrivits ovan av kunder, anställda, leverantörer med flera men även publika 
intressenter som till exempel regeringen och samhället som förser infrastruktur samt lagar 
och regler som måste följas.  
 
Mellan företaget och dess primära intressenter finns alltså en hög grad av beroende och 
om någon grupp av primära intressenters behov inte tillgodoses kan företaget allvarligt 
skadas. I värsta fall kan till och med dess fortlevnad hotas. Detta styrks även av Grafström 
et al. (2015, s. 76) som skriver att en relation inte behöver vara direkt, utan kan även vara 
av indirekt slag. Ett exempel på detta är olika typer av intresseorganisationer, NGO:s. 
Detta kan återknytas till ”Dieselgate” som nämnts tidigare då Volkswagen tog kraftig 
stryk på börsen efter att detta blev känt (SvD, 2015). Sekundära intressenter beskrivs av 
Clarkson (1995, s. 107) som grupper som påverkar, eller påverkas av, företaget men som 
inte är involverade i några transaktioner med företaget och är inte heller nödvändiga för 
dess överlevnad. Till denna grupp av intressenter hör till exempel media, som i sig kan 
påverka företaget men företaget är inte beroende av denna grupp för att överleva. 
Intressenternas möjligheter att påverka företaget influeras dock i stor utsträckning efter 
vad som anses vara viktiga frågor i företagets omvärld. Relationerna mellan företagen 
och dess intressenter är inget statiskt förhållande utan ska snarare ses som dynamiskt och 
det finns många kända fall där företagen agerat reaktivt efter att kritik förts fram 
(Grafström et al., 2015, s. 79-83). Med detta förstås att företagens intressenter inte är 
skrivna i sten utan något som förändras. Men med dagens fokus på hållbarhetsfrågor 
innebär detta också att företagen kan finna fördelar i att arbeta proaktivt. Att just arbeta 
proaktivt innebär också att företagen har möjlighet att själva påverka den framtida 
kravbilden och på så sätt ges möjlighet att påverka intressenterna (Grafström et al., 2015, 
s. 79). 
 
Hållbarhetsrapporterna skall enligt förarbetena till lagen redovisa de upplysningar som 
behövs för att en förståelse av företagets utveckling, ställning, resultat och 
konsekvenserna av verksamheten uppnås. Detta skall grundas på vad företaget bedömer 
vara av intresse för dess intressenter. Företaget måste i den meningen först göra en 
bedömning vilka dess primära intressenter är och sedan redovisa vad som tros efterfrågas 
av dessa. Denna teori kommer därför fungera som ett hjälpmedel i analysen och hjälpa 
till att skapa en djupare förståelse varför hållbarhetsredovisningarna utformas som de gör. 
Vidare finns det enligt teorin även potentiella fördelar att vinna för företagen genom att 
redovisa mer information än vad lagen kräver om intressenterna efterfrågar sådan 
information. Detta innebär att om företagen redovisar utöver lagens innehållskrav så kan 
denna teori hjälpa till i analysen och tolkningen av det empiriska materialet. Nedan visas 
en enkel åskådning av intressentmodellen vilket illustrerar exempel på intressenter som 
påverkar och påverkas av föreageten. Detta åskådliggörs med pilarna i båda riktningarna 
vilka skall illustrera att det är ett ömsint beroendeförhållande mellan företaget och dess 
intressenter. 
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Figur 2. Egen konstruktion av intressentmodellen baserad på Lundahl & Skärvad(1999, 

s. 17) 
 

3.3	Legitimitetsteorin	
Legitimitetsteorin är en frekvent använd teori inom ämnet hållbarhetsrapportering 
(Deegan et al. 2002 s. 319). Enligt Suchman (1995, s. 574) är legitimitet en generaliserad 
uppfattning att en enhets agerande är önskvärt, korrekt eller lämpligt inom vissa socialt 
konstruerade system av normer, värderingar, övertygelser och definitioner. Legitimitet 
kan ses som en immateriell tillgång (Suchman, 1995, s. 576), en tillgång vars värde måste 
underhållas för att även i fortsättningen finna stöd från samhället. Stöd som uttrycks i 
exempelvis ökade flöden av kapital, leverantörs- och kundnöjdhet samt en acceptans av 
samhället (Mahadeoa et al., 2011). På liknande vis beskrivs även legitimitet av Frostenson 
(2015, s. 71) som skriver att legitimitet handlar om en bekräftelse från omvärlden, ofta 
moralisk sådan. Uppvisas en hög legitimitet så innebär detta att samhället gett sitt 
godkännande. Men en organisation kan dock avvika från samhällets normer utan att 
dennes legitimitet tar skada, om detta går av samhället obemärkt förbi. På samma sätt kan 
organisationen avvika från enskilda individers värderingar utan att organisationens 
legitimitet tar skada (Suchman, 1995, s. 574).  
 
Företagen är alltså, enligt denna syn, beroende av dess omgivning för att kunna bedriva 
verksamheten. Därav finns också en stark koppling mellan intressentteorin och 
legitimitetsteorin. Om intressentteorin försöker förklara relationen mellan företagen och 
dess intressenter, försöker legitimitetsteorin i sin tur beskriva olika strategier för att skapa 
legitimitet hos företagen, gentemot deras intressenter. Ses företaget av sin omgivning som 
legitimt så kommer samhället gynna företaget och därför eftersträvar företagen också 
legitimitet. Detta bidrar även till att skapa likformiga organisationer, i alla fall på en 
övergripande nivå (Frostenson, 2015, s. 72). Vidare kan detta enligt Deegan et al. (2002, 
s. 319-320) ses som ett socialt kontrakt. Men vad det är som samhället eftersträvar och 
vad företaget ämnar att uppnå för att ses som legitimt kan skilja sig åt mellan olika 
företags ledningar. Lyckas inte företaget att få samhällets förväntningar överensstämma 
med samhällets bild av företaget kan så kallade legitimitets-klyftor uppstå (Eugénio et 
al., 2013, s. 572).  
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Syftet med undersökningen är att jämföra hållbarhetsredovisningar och granska dessa 
mot nu gällande lagstiftning och därmed indirekt omgivningens krav. Men varför 
redovisar företag på ett visst sätt? Varför ser hållbarhetsredovisningarna ut som de gör? 
Det är frågor som legitimitetsteorin kan hjälpa till att besvara (Frostenson et al., 2015, s. 
73). Lagen har ställt upp ett antal punkter som hållbarhetsredovisningarna skall innehålla. 
Dock ges företagen enligt 13 § kap. 6 ÅRL (SFS 1995:1554) möjlighet att undanta viss 
information om denna skulle kunna skada företagets marknadsposition allvarligt. Om 
företagen väljer att undanta viss information skulle det enligt legitimitetsteorin potentiellt 
kunna leda till att så kallade legitimitets-klyftor uppstår. Dessa kan även uppstå om 
företagen inte tydliggör sin redovisade information så att en förståelse kan nås. Detta kan, 
ur denna teoris syn, leda till att samhällets förväntningar inte stämmer överens med den 
bild som företaget presenterar och därmed bidrar till samhällets bild av företaget. 
Legitimitetsteorin kommer därav fungera som ett verktyg i förståelsen och analysen i 
denna studie.  
 
3.4	Sammanfattning		
I detta kapitel har bakgrunden, EU-direktivet, beskrivits översiktligt och den svenska 
lagstiftningen presenterats mer djupgående. Lagens innehållskrav har då diskuterats och 
definierats i avsikt att uppnå en djupare förståelse enligt vilken det empiriska materialet 
skall tolkas och i ett senare skede analyseras utifrån. Vidare har intressentteorin 
presenterats vilken kan komma utgöra en viktig beståndsdel i analysen eftersom 
företagens hållbarhetsrapporter skall utformas innehållsmässigt efter vad dessa 
efterfrågar. Legitimitetsteorin kommer även den vara av stor vikt i analysen och 
tolkningen av det empiriska materialet då den anses komma att bidra med en förståelse 
varför företagen redovisar dess icke-finansiella information som de gör. Lagen lämnar 
utrymme för bedömningar av företagen och även möjlighet att undanhålla viss 
information. Legitimitetsteorin anses därför vara ett hjälpmedel som  tillsammans med 
intressentteorin har för avsikt att bidra med kunskap och förståelse i analysen av det 
empiriska materialet. Både intressent- och legitimitetsteorin är frekvent använda teorier 
inom redovisningen (Frostenson, 2015, s. 61) vilket enligt författarens uppfattning stärker 
deras aktualitet och trovärdighet. 
 
I enlighet med studiens syfte, vilket är att granska företags hållbarhetsredovisningar för 
att undersöka hur väl de uppfyller de nu lagstadgade kraven, visas nedan en 
sammanfattande figur av den teoretiska referensramen. Denna har för avsikt att illustrera 
och koppla ihop teorin med studiens problemformuleringar. Utgångspunkten i figuren är 
företagens hållbarhetsrapporter och dessa tolkas vidare utifrån studiens uppsatta 
kategorier samt sub-kategorier enligt den antagna deduktiva ansatsen. Den empiriska data 
som samlats in och tolkats kommer sedan analyseras och ställas mot dessa kategorier 
samt intressent- och legitimitetsteorin i avsikt att besvara problemformuleringarna i 
enlighet med studiens syfte. Detta medför dock även att studien potentiellt missar andra 
bakomliggande faktorer varför företag väljer att upprätta hållbarhetsredovisningarna som 
de gör och slutligen är, som presenterats tidigare, lagstiftningen ny varför företag inte 
sedan tidigare varit tvungna att följa den. Något obligatoriskt regelverk har därför inte 
legat till grund för hållbarhetsrapporterna. Den sammanfattande figuren konstruerades 
utifrån att företagens hållbarhetsrapportering står i studiens fokus. Lagstiftningen 
påverkar hur företagen skall redovisa sin icke-finansiella information men lagstiftningen 
lämnar även utrymme för företagen att göra egna bedömningar och val. Därför är det inte 
en enkelspårig kommunikation vilket illustreras med pilar åt båda riktningarna. Vidare 
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innehåller lagstiftningen, som redovisats ingående tidigare, ett antal innehållskrav vilket 
illustreras i form av kategorierna nedan lagstiftningen.  
 
Kategorin ”Policy” innefattar vidare olika kategorier enligt lagstiftningen. Vidare 
innehåller dessa sub-kategorier. Dessa sub-kategorier utgör dock endast exempel från 
förarbetena och utgör således inga obligatorium för företagen vilket illustreras med de 
streckade linjerna. Företagen skall vidare redovisa resultaten av sina policys, risker och 
slutligen resultatindikatorer. Slutligen i ett försök att få en djupare förståelse har 
intressent- och legitimitetsteorin presenterats vilka kommer användas i analysen gällande 
hur de påverkar företagens hållbarhetsrapportering. Dessa två teorier kan dock ses som 
komplement till varandra vilket illustreras med pilarna i figuren nedan.  
 
 

 
 

Figur 3. Sammanfattande modell av teoretisk referensram. 
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4.	Empiri	-	Företagens	redovisade	icke-finansiella	information	
I detta avsnitt kommer det insamlade empiriska materialet från företagens icke-
finansiella information att presenteras. Det insamlade materialet utgörs av direkta citat 
samt tolkningar, se appendix 1. Först presenteras det empiriska materialet från 
respektive företag för att sedan sammanfattas kollektivt. 
 
4.1	Polarbröd	
Polarbröd är Sveriges tredje största matbrödsproducent och är ett helägt dotterbolag till 
Polarbrödsgruppen AB som upprättar koncernredovisning. Tillverkningen sker på tre 
bagerier i Sverige och har i Umeå sitt marknadskontor (Polarbröd, 2016, s. 1).  
 

Tabell 4.1 Företagsinformation (Polarbröd, 2016, s. 3) 
Polarbröd 2016 2015 2014 
Nettoomsättning (tkr) 813 566 788 718 789 033 

Balansomslutning (tkr) 649 044 584 044 552 760 
Antalet anställda 346 342 353 

 
Ovan finansiella tal innebär att företaget även måste redovisa så kallad icke-finansiell 
information, hållbarhetsrapport. Polarbröds hållbarhetsredovisning omfattar 27 sidor och 
upprättas separat från årsredovisningen. 
 
4.1.1	Redovisas	någon	affärsmodell	i	enlighet	med	studiens	definition?	
Polarbröd redogör inte uttryckligen någon affärsmodell men skriver i sin 
hållbarhetsredovisning i olika stycken vad som kan tolkas som en affärsmodell baserat på 
denna studies definition. Företaget lyfter fram dess vikt för de mindre orterna i Norrland 
där Polarbröd bedriver sin produktion. Vidare beskrivs att även om ekonomiska vinster 
är viktigt så ses det som ett medel som skapar positiva synergieffekter. Vikt läggs vid att 
ekonomiska vinster är ett måste för att företaget skall kunna fortsätta växa och även 
vidareutveckla dess hållbarhetsarbete. Detta kan tolkas som företagets strategi, 
kärnvärden och aktiviteter.  
 
”Polarbröd vill vara en positiv kraft med lokal förankring i de kommuner där företaget 
verkar och göra kloka investeringar för framtiden. Genom att erbjuda arbetstillfällen 

och betala skatt i de kommuner där Polarbröd verkar bidrar företaget till 
samhällsekonomin och det ekonomiska välståndet i Norrland” (Polarbröd, 2016, s. 24). 
 
Vidare lyfter Polarbröd fram sina viktigaste intressenter som de identifierade 2012. Dessa 
är dess konsumenter, medarbetare, partners/kunder och samhället. Det är i samråd med 
dessa som de fattar beslut om vilka åtgärder som måste vidtas för att ur ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv kunna finnas till även i framtiden, i 133 år till. I 
hållbarhetsredovisningen som helhet kan dessa intressenter även tolkas som just viktiga 
eftersom mycket fokus ligger på dessa. Med samhället bildas dock uppfattningen om att 
det framför allt är Norrland som står i fokus även om även ett vidare perspektiv behandlas. 
Fortsättningsvis lämnas även mycket utrymme åt medarbetarna och kan tolkas som en 
viktig intressentgrupp av hållbarhetsredovisningen att döma.  
 
4.1.2	Har	företaget	upprättat	någon	policy	i	berörda	frågor?	
Polarbröd har upprättat en tydlig hållbarhetsstrategi där de i sin hållbarhetsredovisning 
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belyser vad de anser är av vikt för företaget. I denna hållbarhetsstrategi finns en uttrycklig 
miljöpolicy som fokuserar på, av företagets bedömning, fyra betydande miljöaspekter; 
råvaror, energi, emballage och transporter. Dessa fyra miljöaspekter redogör Polarbröd 
utförligt för. Energi anses dock, i enlighet med certifieringen ISO 1400, inte längre vara 
en betydande miljöaspekt då all el kommer från förnybara källor. Polarbröd har även satt 
upp hållbarhetsmål för åren 2017 och 2022 som de ämnar att nå, mål som enligt de själva 
är högt uppsatta och kan därför komma att inte nås. Men deras vision är att lyckas 
genomföra de nödvändiga åtgärder som krävs för att nå målen. De ska även formulera 
nya mål inom ekonomisk och social hållbarhet. Vidare redogör Polarbröd i 
hållbarhetsredovisningen ett index för svenska miljömål. Dessa är uppdelade på 17 olika 
punkter och visar på en brett miljötänk. Målen redovisas på en separat sida med 
sidhänvisning till respektive mål, men hur en del av dessa mål skall uppnås uppfattas 
dock som oklart då det inte framgår tydligt. Gällande redovisning av policyn som berör 
de sociala förhållandena och personalen redovisas också relativt utförligt. Fokus ligger 
framför allt på sub-kategorierna jämställdhet, arbetsvillkor, social dialog, fackföreningars 
rättigheter samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det är även inom dessa två policys, 
miljö och personal/sociala förhållanden, som Polarbröd redovisar olika typer av resultat 
av sitt arbete i dessa frågor. Dock redogör Polarbröd inte för någon policy angående vare 
sig respekt för mänskliga rättigheter eller motverkande av korruption. Inte heller anger 
företaget i sin hållbarhetsredovisning några skäl till varför sådana policys inte har 
upprättats. 
 
4.1.3	Redovisas	risker/riskhantering/resultatindikatorer?	
Gällande företagets riskbedömning i hållbarhetsredovisningen så sammanfaller den till 
stor del med företagets policys. Detta eftersom de redovisade riskerna i stor utsträckning 
behandlar miljö- och personalrelaterade åtgärder och bedömningar. De skriver till 
exempel att de bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete, har olika rutiner och riktlinjer 
gällande detta och genomför medarbetarundersökningar, utbildningar samt har en 
friskvårdsrutin. Inom området miljö så har de genomfört en rad åtgärder som kan tolkas 
som riskhantering då de kan tolkas som åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser 
av verksamheten. Inom områdena mänskliga rättigheter och motverkandet av korruption 
nämns inga risker överhuvudtaget. Inte heller går det att utläsa om några förväntade 
negativa effekter som kan kopplas till företagets affärsförbindelser och inte heller redogör 
Polarbröd för eventuella hinder för att ta fram sådan information som kan anses vara 
relevant.  
 

”Vi har under lång tid köpt grön el, vilket egentligen försämrar mixen för övriga 
kunder i det svenska elsystemet. Vi vill långsiktigt och förnybart bidra med 

produktionen av minst den el vi konsumerar” (Polarbröd, 2016, s. 17). 
 
Detta kan tolkas som riskhantering i det hänseendet att det omfattar åtgärder som vidtagits 
för att förhindra negativa konsekvenser av verksamheten. Gällande 
granskningsförfaranden så nämns att nästintill samtliga råvaruleverantörer är certifierade 
enligt olika standars, någon närmare beskrivning av innebörd redogörs dock ej för. Vidare 
redovisar Polarbröd relativt omfattande gällande olika resultatindikatorer. Dessa är 
hänförliga till den miljöpolicy och dess områden samt de sociala förhållandena.   
 
4.2	Norrmejerier	
Norrmejerier är en ekonomisk förening som ägs av ca 460 lokala bönder varav 390 är 
aktiva mjölkleverantör. Föreningen bildades 1971 genom en sammanslagning av olika 
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mejeriförbund och är idag Sveriges nordligaste mejeriförening (Norrmejer, 2017). 
Norrmejerier har som affärsidé att: 
 
”Vi ska med största möjliga miljöhänsyn, samla in och förädla den norrländska mjölken 
och erbjuda våra konsumenter färska, attraktiva och unika norrländska mejeriprodukter 
av hög kvalitet. Då skapar vi förutsättningar för en lönsam och livskraftig 
mjölkproduktion i Norrland och därmed bidrar vi till att hålla Norrland levande.” 
(Norrmejerier, 2017). 
 
Norrmejeriers hållbarhetsredovisning på tio sidor är integrerad i deras årsredovisning 
vilken finns tillgänglig via dess webbplats. I denna redovisas även att de från 2017 
omfattas av hållbarhetslagen och hur deras tidigare arbete inom området implementeras. 

 
Tabell 4.2 Företagsinformation (Norrmejerier, 2016, s. 30) 

Norrmejerier 2016 2015 2014 
Nettoomsättning (tkr) 1 779 351 1 775 593 1 849 952 
Balansomslutning (tkr) 1 158 513 1 174 588 1 095 402 
Antalet anställda 527 514 513 

 
4.2.1	Redovisas	någon	affärsmodell	i	enlighet	med	studiens	definition?	
Norrmejeriers hållbarhetsrapport ”Hållbart Norrland” inleds med en kort beskrivning som 
kan tolkas som en affärsmodell, denna innefattar sitt ansvar för Norrland, ekonomiskt, 
socialt och genom en miljömässigt hållbar utveckling. Norrmejerier skall genom fokus 
på medlemmarnas lönsamhet säkra en långsiktig och hållbar mjölkproduktion, biologisk 
mångfald och arbetstillfällen. Detta återknyter starkt till ett fokus på hållbarhet samtidigt 
som detta integreras med ett fokus på ett lönsamt företag. Ingen hänvisning till annan del 
av årsredovisningen redovisas dock, trots att hållbarhetsrapporten är integrerad i denna.  
 
Gällande företagets intressenter redovisas att Norrmejeriers arbete rörande hållbarhet 
skall bedrivas utifrån lagkrav och förväntningar från deras intressenter. Dessa 
exemplifieras dock endast som kunder och det omgivande samhället vilket kan tolkas 
väldigt brett. En uppfattning kan dock nås av hållbarhetsrapportens helhet utefter 
tolkningen av denna. Ett stort fokus ligger på den lokala anknytningen. 
 
4.2.2	Har	företaget	upprättat	någon	policy	i	berörda	frågor?	
Norrmejerier har för att främja ett hållbart lantbruk antagit en hållbarhetspolicy som 
innehåller åtgärder som avser att förbättra miljön inom nio kvalitetsmål. Dessa är 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, naturlig försurning, giftfri miljö, ingen 
övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, ett rikt 
odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv. Någon närmare beskrivning av denna 
policy och innebörd redogörs dock ej för. Vidare har de antagit nya miljömål som de 
kallar, ”Miljömål 2020”. Fokus för dessa mål är att minska utsläppen, avfallen och skapa 
en cirkulär ekonomi. Informationen gällande policyn inom miljöområdet tolkas dock som 
knapphändig då varken växthusgasutsläpp, luftföroreningar eller användning av mark 
redovisas. Det som åskådliggörs är istället hur mycket dessa har minskat genom ett antal 
åtgärder och att verksamheten strävar efter att minska sin klimatpåverkan. 
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Gällande policyn som berör personal och det sociala ansvarstagandet redovisas att de i 
sitt sociala arbete utgår från FN:s Global Compacts regler. Någon närmare beskrivning 
vad detta innebär går dock inte att utläsa. 
 
”Norrmejerier utgår i sitt arbete från FN:s Global Compacts regler om socialt ansvar, 
vilka avspeglar de normer vi sätter för oss själva och vad vi förväntar från våra 
leverantörer och deras underleverantörer.” (Norrmejerier, 2016 s. 26). 
 
FN:s Global Compacts principer berör alla lagstiftningens fyra områden men hur 
Norrmejerier implementerar dessa i sitt arbete framgår ej tydligt. Vidare har Norrmejerier 
under året genomfört en medarbetarundersökning vars resultat framgår som positivt. 
Inom hälsa och säkerhet genomför Norrmejerier olika utbildningar och satsar på 
hälsofrämjande aktiviteter, till exempel friskvård. Vidare följs olycksfall, tillbud och 
riskobservationer upp via Livsmedelsbranschens egna informationssystem om 
arbetsmiljö. Hur denna uppföljning går till eller resultatet av denna redovisas dock inte. 
Under året som gått har ett hållbarhetsråd arbetat med frågor rörande arbetet med uppgift 
att beskriva och kommunicera Norrmejeriers påverkan, ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt, globalt, lokalt samt regionalt. Fokus ligger på vad som hänt under räkenskapsåret 
2016 och vad som komma skall 2017. Gällande policys inom områdena korruption och 
mänskliga rättigheter redovisas ingen uttalad information, men de områdena ingår i FN:s 
Global Compacts principer som ovan nämnts. Antingen arbetar Norrmejerier med dessa 
genom FN:s Global Compact eller så har de inga policys inom de områdena, men 
huruvida dessa inte ses som relevanta för verksamheten eller ej framgår inte heller.  
 
Gällande granskningsförfaranden redovisar Norrmejerier att deras regler rörande 
livsmedelsäkerhet, kvalitet och miljö även gäller för deras leverantörer. En utvärdering 
genomförs innan en överenskommelse sluts vilket även kan innefatta personliga besök.  
Vidare har interna- och externa revisioner genomförts under året för att erhålla och 
upprätthålla certifieringar. Resultatet av revisionerna lyfts fram som väldigt positiva och 
påvisar en liknande utveckling jämfört med tidigare år.  
 
4.2.3	Redovisas	risker/riskhantering/resultatindikatorer?	
Gällande riskbedömningen som berör verksamheten eller som kan kopplas till 
verksamheten redovisas knapphändig information. Norrmejerier genomför interna 
revisioner för att säkerställa dess hållbarhets- och säkerhetsarbete. Under 2016 har 26 
interna revisioner genomförts vilket lett till förbättrande åtgärder. Inga avvikelser 
gällande livsmedelssäkerhet eller lagöverträdelser avseende miljö påvisades dock. 
Utvärderingar av leverantörer genomförs dock för att säkerställa att dessa uppfyller 
uppställda krav och förväntningar. Vidare har Norrmejerier Akademin genomfört 
utbildningar inom till exempel hygien, arbetsskydd och miljö. Fokus ligger alltså framför 
allt på vad som kan uppfattas som riskhantering snarare än risker som kan uppstå genom 
företagets verksamhet.  
 
Slutligen redovisas genomgående olika kvantifierade data av icke-finansiell natur i 
hållbarhetsredovisningen. En del åskådliggörs i diagram medan en del redovisas i 
textform. Detta innefattar både vad som uppnåtts och vad som ämnas att uppnå. Till dessa 
hör till exempel de, tidigare nämnda, ”Miljömål 2020” och det är framförallt inom de 
”kategorierna” som resultatindikatorer redovisas.  
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4.3	Arvid	Nordquist	
Arvid Nordquist HAB är ett helägt dotterbolag till Parfait förvaltningsaktiebolag, som i 
sin tur är ett helägt privat företag. Arvid Nordquist HAB producerar och marknadsför 
Classic kaffe samt marknadsför och distribuerar ett flertal internationella varumärken. 
Företaget har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. (Arvid Nordquist, 
2017). 

 
Tabell 4.3 (Arvid Nordquist, 2015, s. 2) 

Arvid Nordquist HAB 2015 2014 
Nettoomsättning (tkr) 1 628 662 1 406 825 
Balansomslutning (tkr) 559 684 518 918 
Antalet anställda 142 133 

 
Detta innebär att företaget omfattas av lagens krav på hållbarhetsrapportering, något som 
de även redovisat sedan tidigare. På deras webbplats återfinns ”Arvid Nordquist 
Hållbarhetsrapport 2015 & Certifieringsguide” som upprättas som en separat rapport 
(Arvid Nordquist, 2017). Företagets hållbarhetsrapport är alltså uppdelad i två delar, dels 
en certifieringsguide och dels en hållbarhetsrapport. Dessa två delar bygger dock på 
varandra och omfattar 15 sidor.  
 
4.3.1	Redovisas	någon	affärsmodell	i	enlighet	med	studiens	definition?	
Företagets hållbarhetsredovisning inleds med certifieringsguiden vilken kopplar samman 
målen i Agenda 2030 med företagets certifieringsarbete. Gällande en eventuell 
affärsmodell redovisas ingen uttalad sådan och eftersom rapporten inte är integrerad i 
företagets årsredovisning finns heller inte någon hänvisning till annan information. 
Företaget har sedan gjort en bedömning vilka mål som företaget anser sig kunna påverka 
genom att arbete med olika certifieringar. Företaget lyfter vidare fram några mål som 
anses vara av särskild relevans för företagets verksamhet och även ett axplock av vad som 
åstadkommits inom hållbarhet under året. Dessa kan tolkas som företagets aktiviteter och 
strategi kopplat till hållbarhetsfrågor. Några kärnvärden som företaget står för redovisas 
dock ej uttryckligen för.  
 
4.3.2	Har	företaget	upprättat	någon	policy	i	berörda	frågor?	
Företaget återkopplar genomgående till Agenda 2030:s mål och specifikt till de tio mål 
som företaget valt ut av särskild vikt. Av dessa tio anses sex vara av särskild relevans och 
fyra relevanta till viss del. Hur väl företaget uppfyller dessa mål graderas sedan efter hur 
god effekt certifieringsarbetet har haft på respektive mål. I två av målen, uppnå 
jämställdhet och minska ojämlikhet inom och mellan länder, har ingen påtaglig effekt 
kunnat redovisats. Målen förklaras dock inte mer ingående varför det är svårt att tolka hur 
arbetet egentligen går till. Men eftersom företaget anser att dessa mål är av särskild vikt 
och även som de har möjlighet att bidra till samt måste uppfylla för att kunna fortsätta 
verksamheten kan dessa tolkas som företagets grundprinciper. Dessa mål kan utifrån den 
tolkningen ses som företagets policys i berörda frågor och dessa tio mål innefattar i så 
fall till viss del lagens innehållskrav. Vidare redovisas även en översiktlig 
sammanställning av de certifieringar som företaget använder på sina produkter. Varje 
certifiering graderas då hur väl de uppfyller olika kriterier som till exempel mänskliga 
rättigheter, vattenanvändning, energi, klimat osv. Vissa certifieringar uppvisar då bättre 
resultat på vissa punkter än andra och vice versa. 
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Fortsättningsvis i den andra delen, hållbarhetsrapporten, fokuseras på framtida mål, vad 
som uppnåtts gällande företagets hållbarhetsarbete och viktiga utmaningar. Gällande 
företagets resultat av dess policys redovisas inte någon sammankoppling till de av 
företaget utvalda målen. Därav redovisas inte heller hur de efterlevs och vilken inverkan 
de har. Dock redovisas som skrivit ovan en gradering efter hur god effekt certifieringarna 
har haft på målen i Agenda 2030. Detta kan ses som en översiktlig redovisning av 
resultatet. Men bortsett från den direkta kopplingen till de utvalda målen så redogörs 
också en sammanställning av företagets resultat av dess hållbarhetsarbete. I denna del tar 
företaget upp både mål och resultat inom resursflöde, energiåtgång och klimatpåverkan 
för verksamheten. Detta styrks även med jämförelseår som företaget har följt upp och 
jämfört. Gällande granskningsförfaranden så avser företaget att år 2020 följa upp och 
kontrollera alla större leverantörer. Hur dessa skall granskas redovisas inte ingående, men 
certifieringsarbetet har en påverkan på detta eftersom företagets egna kontroller då 
minskas. En medarbetarundersökning nämns även väldigt kortfattat, men den är riktad 
mot medarbetarnas uppfattning om hållbarhetsarbetet och något resultat av denna 
redovisas inte.  
 
4.3.3	Redovisas	risker/riskhantering/resultatindikatorer?	
Arvid Nordquist arbetar som ovan skrivit mot olika certifieringar vilket kan tolkas som 
en riskbedömning. Detta eftersom certifieringarna, vilket kan utläsas i 
certifieringsguiden, innehåller olika kriterier och hur väl de uppfyller dem. Företaget har 
då försökt identifiera ett samband mellan dess verksamhet och potentiella konsekvenser. 
Men huruvida detta har lett till eventuella åtgärder baserat på potentiella risker framgår 
inte. Dock kan den sammanlagda bilden tolkas som att arbetet genomförts mot bakgrund 
av certifieringarna och därav upptäckta risker. Vidare presenteras en antal olika 
resultatindikatorer kring företagets arbete gällande hållbarhet. Dessa innefattar både 
kvantitativa och kvalitativa uppgifter. Företaget har även ställt upp fyra hållbarhetsmål 
som skall nås till år 2020. Avslutningsvis redovisar företaget ingen tydlig information om 
vilka dess primära intressenter är och inte heller är hållbarhetsrapporten bestyrkt av 
revisor. 
 
4.4	Cloetta	
Cloetta grundades 1862 av tre schweiziska bröder. Tillverkningen flyttades till Sverige 
och familjen Cloetta var ägare till och med 1917 då familjen Svenfelt övertog 
aktiemajoriteten. Cloetta AB är idag ett ledande konfektyrföretag i Norden, 
Nederländerna och Italien. Dess produkter säljs i fler än 50 länder (Cloetta, 2016, s. 156-
158). År 2009 noterades Cloetta på Nasdaq i Stockholm, företagets hållbarhetsrapport är 
integrerad i dess årsredovisning och består av 19 sidor. Utöver dessa sidor redovisas även 
GRI-index, resultatindikatorer, medlemskap i organisationer och revisors rapport över 
översiktlig granskning av Cloetta AB:s hållbarhetsredovisning på separata sidor i 
årsredovisningen (Cloetta, 2016, s. 151-154). 

 
Tabell 4.4 (Cloetta, 2016, s. 145) 

Cloetta 2016 2015 2014 
Nettoomsättning (Mkr) 5 852 5 674 5 313 
Balansomslutning 
(Mkr) 

9 236 9 759 9 962 

Antalet anställda 2 530 2 538 2 533 
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4.4.1	Redovisas	någon	affärsmodell	i	enlighet	med	studiens	definition?	
Cloetta använder sig av GRI som redovisningsstandard och inleder sin 
hållbarhetsredovisning med att presentera företagets kärnvärden, Focus, Passion, 
Teamplay och Pride. Dessa skall ses som vägledningar utefter arbetet skall bedrivas, 
internt och externt. För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag samtidigt 
som att människor och miljön påverkas på ett positivt sätt. Detta tillsammans med en 
beskrivning av vad som kan tolkas som företagets aktiviteter samt företagets 
uppförandekod som gäller för dessa skapar en bild av företagets affärsmodell. Dock 
redovisas ingen sammanhängande text som kan tolkas som företagets affärsmodell utan 
läsaren måste anskaffa den förståelsen allteftersom hållbarhetsrapporten läses.  
 
Fortsättningsvis redovisas ingående gällande företagets intressenter och hur innehållet i 
företagets hållbarhetsredovisning är utformad efter dessa. För detta har en 
väsentlighetsanalys utformats för att se till vad som är viktigt för intressenterna och hur 
det påverkar företaget. Som de primära intressenterna redovisas kunder, aktieägare, 
leverantörer, närsamhälle, konsumenter och medarbetare. Läsaren kan vidare bilda sig 
uppfattningen att den redovisade icke-finansiella informationen är ämnat för dessa.  
 
4.4.2	Har	företaget	upprättat	någon	policy	i	berörda	frågor?	
Gällande företagets policy i lagens frågeområden har Cloetta inrättat en direktör som 
ansvarar för företagets miljö och hållbarhet. Vidare har även varje fabrik personer 
ansvariga för miljö och arbetsmiljösäkerhet. I företagets uppförandekod finns uppsatta 
principer som berör hela dess värdekedja. Dessa principer är utformade efter bland annat 
FN:s Global Compact, ILO- konventioner och European brand association. Gällande 
FN:s Global Compact så betonas jämställdhet och diskriminering, rätten till 
föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, säkerhet och arbetsmiljö samt arbetstider. 
Hur företaget lägger speciell vikt vid dessa punkter framgår dock inte lika tydligt av 
redovisningen. FN:s Global Compacts principer innefattar dock lagstiftningens fyra 
områden. 
 
Fortsättningsvis är arbetsvillkor en sub-kategori som lagstiftningens förarbeten tar upp 
och utifrån hållbarhetsredovisningen bildas uppfattningen att det framför allt är de 
utländska leverantörernas arbetsvillkor som ligger i fokus. Dessa främjas genom olika 
certifieringar som företaget arbetar med. Men Cloetta arbetar även med ”A Great Place 
to Work” för att genomföra medarbetarundersökningar för att se hur de anställda uppfattar 
arbetsplatsen. Hur information når arbetstagarna fås dock ingen klar bild av. Gällande 
dialogen med lokala grupper skriver Cloetta att de för löpande dialoger med bland annat 
lokala myndigheter. Detta framhävs även som en kärnfråga för företaget, att ha löpande 
kontakt med närsamhällen vid Cloettas kommuner. Närsamhällen är även en av dess 
primära intressenter. Hur denna kontakt som tillskrivs så stor vikt beskrivs dock inte 
djupare. Fortsättningsvis antogs 2016 en ny policy mot korruption och mutor vilken skall 
säkerställa att uppsatta regler efterlevs avseende gällande principer. Dessa principer kan 
tänkas sammanfalla med FN:s Global Compacts principer även om detta inte framhävs 
tydligt. Gällande företagets arbete för att främja mänskliga rättigheter redovisas att dess 
uppförandekod överensstämmer med FN:s deklaration. Dock beskrivs detta uttryckligen 
inte mer precist än så, men i hållbarhetsredovisningen framhävs även olika certifieringar 
som avser att bland annat främja arbetarnas arbetsvillkor. Resultatet av företagets policy 
redovisas, baserat på ovan, relativt ingående. Dock är det svårt att förstå vilka åtgärder 
som vidtagits med anlednings av företags policy. 
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4.4.3	Redovisas	risker/riskhantering/resultatindikatorer?	
Cloetta redovisar rörande dess riskbedömning i hållbarhetsredovisningen att 
hållbarhetsfokuset är införlivat i hela företagets värdekedja. Detta förklaras genom att ett 
ansvar även föreligger för de indirekta aspekterna, det vill säga från råvaruleverantör till 
att produkterna förpackas och i slutändan återvinns. Vidare gör Cloetta varje år en 
bedömning av miljöaspekter för att identifiera risker och möjligheter. Utifrån detta är ett 
handlingsprogram utformat för att minska riskerna med verksamheten. Några negativa 
effekter som förarbetena nämner skrivs det dock inget om i hållbarhetsrapporten. Inte 
heller framgår eventuella hinder för företaget att ta fram sådan information om eventuella 
risker som kan anses vara relevant att redovisa sett till verksamhetens art. 
 
Vidare redovisas relativt omfattande resultatindikatorer, eller miljönyckeltal som de 
omnämns i hållbarhetsrapporten. Dessa baseras på Cloettas prioriterade områden som 
bestäms med hänsyn till verksamhetens inverkan på miljön och vilka krav som dess 
intressenter och myndigheter ställer på företaget. Dessa presenteras både i text- och 
diagramform. Avslutningsvis så är Cloettas hållbarhetsredovisning granskad av revisor. 
Med detta menas en översiktlig granskning som har som avsikt att styrka att den möter 
GRI:s kriterier.  
 
4.4.4	Mångfaldspolicy	
Eftersom Cloetta är ett noterat bolag som uppfyller lagens krav innebär detta att de även 
måste redovisa en mångfaldspolicy för styrelsen. Om inte, måste skälen för detta anges 
enligt ÅRL 6. kap 6 § 2st. 9p. (SFS 1995:1554). Någon sådan redovisas dock ej och inte 
heller några skäl till avsaknaden av en sådan.  
 
4.5	Spendrups	
Spendrups tillverkar och säljer i huvudsak öl, vatten, läsk, cider och vin. Spendrups 
Bryggeri AB är sedan september 2016 ett dotterbolag till Loka Holding AB. Koncernen 
består vidare även av fastighetsbolaget Loka Medical Spa AB (Spendrups, 2016, s. 2). 
Spendrups hållbarhetsredovisning redovisas enligt GRI:s redovisningsstandard och är ej 
integrerad i deras årsredovisning. 
 

Tabell 4.5 (Spendrups, 2016, s. 3) 
Spendrups 2016 2015 2014 
Nettoomsättning (mkr) 4 866 4 676 4 426 
Balansomslutning 
(mkr) 

3 010 3 166 2 982 

Antalet anställda 879 890 893 
 
4.5.1	Redovisas	någon	affärsmodell	i	enlighet	med	studiens	definition?	
Eftersom Spendrups inte har integrerat hållbarhetsrapporten i årsredovisningen finns 
inte heller någon hänvisning till denna. Men i företagets hållbarhetsrapport kan stycken 
utläsas som kan tolkas som företagets affärsmodell med fokus på dess hållbarhetsfrågor. 
Det redovisas dock inte någon uttrycklig sådan utan mer en samlad bild som förmedlas 
till läsaren utifrån dess helhet. Därav kan en förståelse för företagets strategi, 
kärnvärden och aktiviteter uppnås. Mycket fokus läggs också på företagets affärsetiska 
kod som dock redovisas i ett separat dokument åtskilt från hållbarhetsredovisningen.  
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Gällande företagets intressenter benämns dessa som aktörer som påverkar och påverkas 
av verksamheten. De viktigaste intressenterna är dess kunder och konsumenter, 
leverantörer, ägare, finansiärer, medarbetare samt samhället. För att se vad dessa ställer 
för krav och har för förväntningar genomförs undersökningar och olika förhandlingar. 
Utifrån detta redovisas intressenternas förväntningar på företaget. Därav förmedlas en 
bild av vad som är relevant för intressenterna och därmed indirekt även vad som skall 
redovisas i hållbarhetsrapporten baserat på vad intressenterna efterfrågar.  
 
4.5.2	Har	företaget	upprättat	någon	policy	i	berörda	frågor?	
Spendrups redovisar i sin hållbarhetsredovisning relativt ingående gällande olika 
policys. Även om de inte uttryckligen benämner sitt arbete i olika frågor som just 
policys så beskrivs de som grundprinciper för företaget. Vidare tillämpar de FN:s 
Global Compact och dess principer berör lagstiftningens fyra områden. Hur arbetet 
korrelerar med FN:s Global Compacts principer beskrivs dock inte detaljerat. Istället 
fokuseras mer på Agenda 2030:s 17 mål och dessa ses som ett ramverk för att skapa en 
förståelse för företagets bidrag till omvärlden. Utifrån de 17 målen identifierades sedan 
fem som extra viktiga för företagets långsiktiga arbete. Detta redovisas tydligt i och 
med att Spendrups i sin hållbarhetsredovisning kategoriserar olika delar av 
verksamheten och intressenter. Utifrån dessa kopplas sedan vad som anses vara 
väsentliga frågor till de globala målen och hur frågorna skall angripas. Vidare styrs 
deras miljöarbete av standarden för miljöledningssystem ISO 14001. Huruvida de 
vidtagna åtgärderna utgår från företagets policys framgår inte uttryckligt. En förståelse 
förmedlas dock relativt väl då läsaren kan tolka åtgärderna till lagstiftningens respektive 
område. Vidare gällande företagets granskningsförfarande så redovisas att 
leverantörerna granskas och bedöms vid inköps- och investeringsbeslut. Spendrups 
kräver också att dess leverantörer skall agera enligt FN:s Global Compacts principer.  
 
4.5.3	Redovisas	risker/riskhantering/resultatindikatorer?	
Gällande lagstiftningens krav på företagen att redovisa risker med verksamheten så tas 
inga uttryckliga sådana upp i hållbarhetsrapporten. Inte heller redovisas några risker 
som kan kopplas till företagets leverantörs- och underleverantörskedjor. Fokuseringen 
ligger istället på olika redovisade åtgärder som kan tolkas som riskhantering. Ur detta 
perspektiv har Spendrups upprättat affärsetiska riktlinjer, genomfört utbildningar, 
livscykelanalyser, minskat utsläppen genom att tanka förnybart och rening av 
avloppsvatten. Dessa är några av de åtgärder som de genomför och kan tolkas som 
riskhantering eftersom de kan antas förhindra negativa konsekvenser av verksamheten. 
Några hinder för att ta fram information rörande risker som kan kopplas till 
verksamheten redovisas dock inte heller, vare sig om det finns några sådana eller om 
dessa potentiella risker inte anses vara av tillräckligt stora proportioner för att tas upp i 
hållbarhetsredovisningen.  
 
Vidare redovisar Spendrups utförliga resultatindikatorer kopplat till deras 
hållbarhetsarbete. Exempel på de resultatindikatorer som redovisas är dess 
energianvändning, koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och arbetsmiljöindex. 
Majoriteten redovisas även med jämförande information för tidigare år. Relevansen för 
de redovisade resultatindikatorerna är att de stämmer väl överens med företagets 
verksamhet. 
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4.6	AB	Anders	Löfberg	
AB Anders Löfberg är moderbolag i koncernen vars verksamhet innefattar produktion, 
marknadsföring och försäljning av kaffe samt te. Vidare är AB Anders Löfberg 
dotterbolag till Bröderna Löfberg AB. AB Anders Löfberg redovisar en separat 
hållbarhetsredovisning som består av 46 sidor. Nedan finansiell information är 
koncernens och innebär att de enligt den nya lagstiftningen är skyldiga att upprätta 
hållbarhetsredovisning vilket de gjort under en period av fem år. Redovisningen är 
upprättad enligt GRI:s G4 nivå Core och består av 46 sidor.  
 

Tabell 4.6 (Löfbergs lila, 2016, s. 2 & 19) 
AB Anders Löfberg 2015/2016 2014/2015 2013/2014 
Nettoomsättning (tkr) 1 792 723 1 709 316 1 490 163 
Balansomslutning (tkr) 943 153 921 231 955 890 
Antalet anställda 339 326 - 

 
4.6.1	Redovisas	någon	affärsmodell	i	enlighet	med	studiens	definition?	
Anders Löfberg redovisar inte någon information som är företagets uttalade 
affärsmodell. Viss information redovisas dock i ett inledande skede som delvis förklarar 
företagets affärsmodell enligt denna studies definition. Fokus ligger då framför allt på 
företagets strategier och aktiviteter. En helhetsbild kan dock utläsas i 
hållbarhetsredovisningen då redovisningen förmedlar en klar bild av företagets strategi, 
aktiviteter och kärnvärden med betoning på hållbarhet.  
 
Gällande företagets intressenter redovisas sparsamt. I hållbarhetsredovisningens GRI 
innehållsindex finns avsnittet ”Intressentdialog” med hänvisning till relevant sida. Den 
redovisade informationen ger dock ingen tydlig bild av företagets intressenter. Inte 
heller finns någon uppdelning gällande primära- och sekundära intressenter. Det som 
dock förmedlas är hur företaget skall ta ansvar i hela verksamhetskedjan, från böna till 
kopp, vilket uttrycker ett helhetsperspektiv: 
 
”Detta är grunden i vårt hållbarhetsarbete. Och för oss innebär det att vi tar ansvar för 

människor och miljö från böna till kopp” (AB Anders Löfberg, 2015/2015, s. 14). 
 
4.6.2	Har	företaget	upprättat	någon	policy	i	berörda	frågor?	
Gällande policys så har inte företaget upprättat några uttalade sådana. Dock arbetar de 
enligt hållbarhetsredovisningen efter olika standarder, internationella överenskommelser 
och med certifieringar. De förhåller sig bland annat till FN:s Global Compact vilket 
omfattar lagstiftningens fyra områden. Hur det som redovisas sammanfaller med Global 
Compacts principer framgår dock inte lika tydligt. Vidare fokuseras mycket på 
företagets arbete med Agenda 2030:s globala mål vilket även det inkluderar 
lagstiftningens områden miljö, personal/sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och 
motverkandet av korruption. Utöver dessa större överenskommelser som redovisas 
relativt övergripande så redovisas även andra åtgärder mer detaljerat. Till exempel 
genomför företaget löpande utvecklingssamtal med samtliga arbetstagare och 
individuella utvecklingsplaner tas fram vilket kan härledas till policyn ”Personal/Sociala 
förhållanden” och sub-kategorierna ”social dialog” och ”information och samråd med 
arbetstagare”. Men i och med att mycket av det redovisade innehållet endast behandlas 
på en övergripande nivå så lämnas även en del oklart. Att företaget till exempel arbetar 
för att främja mänskliga rättigheter framgår tydligt av redovisningen och omfattas också 
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av Agenda 2030:s 17 mål samt FN:s Global Compact. En policy kan därmed uttolkas på 
området men hur detta arbetet i praktiken går till och fortlöper är desto svårare att förstå 
tydligt: 
 

”I de länder där vi verkar ska vi erbjuda anständiga jobb och utvecklingsmöjligheter 
för de som jobbar för oss. Det gör vi bland annat genom att säkerställa att mänskliga 

rättigheter respekteras genom hela värdekedjan och genom att bidra till 
kompetensutveckling”  

(AB Anders Löfberg, 2015/2016, s. 41). 
 
Vidare eftersom företaget arbetar med många olika standarder, överenskommelser och 
certifieringar blir det också svårt att härleda specifika resultat. Den uppfattade 
tolkningen är då istället att de redovisade resultaten är ett resultat av de olika arbetssätt 
som företaget integrerar i sitt hållbarhetsarbete. Inom lagstiftningens uppsatta krav om 
redovisade granskningsförfaranden förmedlas att en upprättad uppförandekod som 
bygger på FN:s Global Compacts principer, ILO:s kärnkonventioner och koncernens 
egna riktlinjer gäller för dess leverantörer. För att säkerställa att uppförandekoden följs 
genomförs regelbundna stickprov och en tät dialog förs med leverantörerna. Detta 
grundar sig i att alla länder som exporterar kaffe till koncernen ses som högriskländer. 
 
4.6.3	Redovisas	risker/riskhantering/resultatindikatorer?	
Gällande risker och riskhantering redovisas tydligt att klimatförändringarna är ett hot 
mot företagets verksamhet som den ser ut idag. Detta eftersom kaffegrödan är känslig 
mot förändringar och de medföljande konsekvenserna skulle kunna påverka många 
miljoner människor som idag livnär sig på kaffeindustrin.  
 

”Att säkerställa en långsiktig tillgång på kaffe är vår överlägset viktigaste 
hållbarhetsfråga. För det behövs klimat- och miljöanpassning i odlingen och bra 

sociala villkor”  
(AB Anders Löfberg, 2015/2016, s. 26) 

 
Företagets egen verksamhet kan därmed tolkas som en risk då det genom sin 
klimatpåverkan bidrar till klimatförändringarna. Tolkningen blir härmed väldigt bred. 
Dock redovisas ej några mer detaljerade uppgifter om förväntade negativa effekter som 
kan härröras till företaget och dess affärsförbindelser. Inte heller redovisas några hinder 
för som är av vikt för att ta fram sådan information. Vidare gällande resultatindikatorer 
redovisar företaget relativt omfattande. Företaget har dels satt upp olika mål som de 
ämnar att uppnå, dessa är uppdelade och specificerade efter olika årtal. 
Resultatindikatorerna redovisas dels i textform och dels i diagram. Många diagram 
innehåller även information om tidigare års nivåer vilket underlättar förståelsen av 
företags utveckling och ställning.  
 
4.7	Sammanfattning	empiri	
Presentationen av empirin har utgått från lagstiftningens innehållskrav och varje företag 
har redovisats separat. Två av företagen har integrerat hållbarhetsredovisningarna i 
respektive årsredovisning. Gällande hur de sex företagen har valt att redovisa sin 
hållbarhetsinformation finns både tydliga likheter men även stora skillnader företagen 
emellan. Gemensamt för företagen gällande dess affärsmodeller är att de alla redovisar 
information som kan tolkas som sådana, dock i majoriteten av företagen ges ingen 
uttrycklig samlad bild.  Samtliga företag arbetar med olika certifieringar, internationella 
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standarder eller överenskommelser. Hur ingående dessa beskrivs varierar dock i stor 
utsträckning. Fyra av de undersökta företagen använder sig av FN:s Global Compacts 
principer, dock i vad som kan tolkas olika utsträckning. Tre av företagen arbetar med 
FN:s Agenda 2030:s mål vilka även de behandlar lagstiftningens områden. Dock 
fokuserar företagen inte på alla målen då de väljer ut vilka som de bedömer är viktiga 
utifrån deras verksamhet. Fortsättningsvis så redovisar tre av företagen enligt GRI som 
redovisningsstandard och ett, Polarbröd, skriver att de inhämtat inspiration från GRI:s 
riktlinjer.  
 
Gällande företagens rapportering av risker och riskhantering framgår det av det empiriska 
materialet att företagen redovisar relativt olika gällande detta. Fokus ligger framför allt 
på de positiva aspekterna och rapporteringen av några direkta negativa effekter kopplade 
till verksamheten redovisas sparsamt. Huruvida detta beror på att företagen inte finner att 
det finns en sakligt samband mellan dess verksamhet och potentiella negativa aspekter 
eller ej framgår inte. Gällande företagens riskhantering redovisar samtliga företag kring 
detta, beroende på hur brett det tolkas. Vidare redovisar samtliga företag olika 
resultatindikatorer som kan kopplas till respektive verksamhet och relativt tydliga likheter 
kan utläsas företagen emellan. Men för att besvara studiens problemformuleringar, i 
enlighet med studiens syfte, krävs dock en djupare analys av insamlad empirisk data. 
Därför kommer i nästa kapitel det empiriska materialet att analyseras utifrån studiens 
teoretiska referensram. 
 

5.	Analys	&	Diskussion	
Mot bakgrund av föregående kapitels redovisade innehåll kommer i detta kapitel den 
insamlade empiriska data att analyseras och ställas mot studiens teoretiska referensram. 
Analysen kommer att redovisas utifrån studiens uppställda teman. Slutligen presenteras 
en sammanfattning av den genomförda analysen. 
 
5.1	Analytisk	utgångspunkt	
I enlighet med studiens syfte, att undersöka hur väl företagens redovisade icke-finansiella 
information överensstämmer med lagstiftningen och därmed indirekt omgivningens krav, 
kommer det empiriska materialet att analyseras mot den teoretiska referensramen. Utifrån 
analysen är det författarens förhoppning att i nästa kapitel kunna presentera slutsatser och 
finna svar på studiens problemformuleringar utifrån studiens syfte. 
 
5.2	Företagens	intressenter	
Varje företag skall enligt lagstiftningen göra egna bedömningar och urval av de 
hållbarhetsupplysningar som är av vikt att redovisa. Bedömningen skall utgå från vad 
företaget anser vara av intresse och vikt för företagets intressenter (Prop. 2015/16:193, s. 
66). Därav kan det tyckas naturligt att företagen bör redovisa dess intressenter uttryckligt 
för att underlätta för läsaren att bilda sig en tydligare bild av hur de lyckas förmedla den 
information som anses vara av vikt. Företagen arbetar vidare inom samma bransch varför 
en gemensam nämnare mellan företagen till viss del kan utläsas men deras marknader 
skiljer sig dock åt i varierad utsträckning. Huruvida företagen har redovisat vilka dess 
intressenter är skiljer sig åt. Cloetta, Spendrups och Polarbröd redovisar alla detta tydligt 
och därav kan även en förståelse för hur den redovisade informationen är baserad och 
riktad till dessa. Cloetta är dock det företag som redovisar detta tydligast i och med sin 
väsentlighetsaanalys. I denna kan en bild utläsas som överensstämmer med Clarksons 
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(1995, s. 106) uppdelning av primära och sekundära intressenter.  Företaget är emellertid 
det enda noterade bolaget i studien vilket kan påverka företagets intressentbild och 
pressas att redovisa utförligare gällande detta. Vidare redovisar både Spendrups och 
Polarbröd uttryckligen vilka dess intressenter är. Resterande företag i studien redovisar 
sparsamt gällande dess intressenter och minst information lämnar Arvid Nordquist i sin 
hållbarhetsredovisning. Dock kan en uppfattning gällande samtliga företages intressenter 
nås utifrån hållbarhetsredovisningarnas helhet.  
 
Mot bakgrund av detta och Clarksons (1995, s. 106) uppdelning av primära och sekundära 
intressenter kan det finnas incitament för företagen att tydliggöra sin information, dels för 
att tydliggöra att hållbarhetsrapporterna uppfyller lagstiftningen men också för att 
underlätta förståelsen för företagets intressenter. Utöver det kan det även finnas vinning 
för företagen själva i det hänseendet att de kan bilda en tydligare bild för de själva vilka 
dess intressenter är. Detta i enlighet med Freeman & Phillips (2002, s. 333) att företagens 
framgång är beroende av förhållandet med dess intressenter. Vidare har synen på 
företagens intressenter breddats från att tidigare ägarna ansågs vara de primära 
intressenterna till en syn då denna krets har utökats (Frostenson et al., 2015, s. 70-71). 
Lagstiftningen säger emellertid endast att bedömningen skall göras utifrån vad som antas 
vara av betydelse för företagens intressenter, därav behöver inte företaget redovisa för 
vilka dessa är. Dock kan en sådan redovisning leda till att en ökad förståelse för 
hållbarhetsrapporterna uppnås vilket är en del av lagstiftningen. 
	
5.2	Affärsmodell	
Enligt förarbetena skall företagen presentera sin affärsmodell relaterad till aktuella 
hållbarhetsfrågor (Prop. 2015/16:193, s. 66). I varken lagstiftningen eller förarbetena kan 
dock utläsas att affärsmodellen skall presenteras sammanfattat i ett stycke. Det som kan 
utläsas är att den kan vara kortfattad och bör relatera till företagets hållbarhetsfrågor 
(Prop. 2015/16:193, s. 66). Att den kan vara kortfattad tyder dock på en samlad 
presentation. Vidare är ”affärsmodell” ett väldigt brett begrepp med många definitioner 
(Shafer et al., 2004, s. 2020), men en övergripande förståelse kan antas finnas. Denna 
studie har, baserat på andras definitioner, ställt upp tre sub-kategorier vilken en 
affärsmodell skall innehålla. Men trots dessa sub-kategorier blir det en tolkningsfråga 
huruvida företagen redovisar någon affärsmodell. Detta eftersom  utifrån dessa och det 
empiriska materialet, har inget av företagen uttryckligen redogjort för sin affärsmodell, 
inte i alla fall att läsaren direkt kan bilda en uppfattning om vad företagets affärsmodell 
är relaterat till hållbarhetsfrågor. Detta innebär dock inte att lagens innehållskrav gällande 
denna punkt inte uppnås. Det kan emellertid ur ett intressentperspektiv innebära 
komplikationer. Om företagen inte tydliggör den redovisade informationen kan detta 
innebära att hållbarhetsrapporterna kräver en viss förförståelse av läsarna för att de ska 
kunna förstå dessa utifrån lagstiftningens innehållskrav. Detta samtidigt som innehållet i 
hållbarhetsrapporterna ska utgå från vad företagens intressenter efterfrågar.  
 
Vidare var ett av syftena med lagstiftningen att göra hållbarhetsinformationen mer öppen 
och jämförbar (Prop. 2015/16:193, s. 1) samtidigt som intressenterna utökats från tidigare 
då ägarna ansågs vara företagens primära intressenter (Frostenson et al., 2015, s. 70-71). 
Detta kan anses vara problematiskt då det i studien visat sig vara svårt att utläsa om 
företagen redovisar sin affärsmodell endast baserat på företagens hållbarhetsrapporter. 
Företagen kan dock ha en annan uppfattning om vad en ”affärsmodell” skall innehålla 
och därav ändå anses uppfylla lagstiftningen. Inget av företagen redovisade heller någon 
hänvisning till annan information, dock var det endast två av de utvalda företagen som 
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hade integrerat hållbarhetsrapporterna i respektive årsredovisning, Cloetta och 
Norrmejerier. 
 
Tydligast redovisad affärsmodell är enligt denna studies analys den som redovisas av 
Norrmejerier. Den innehåller tydligt de tre sub-kategorierna; strategi, aktiviteter och 
kärnvärden. Den affärsmodellen återkopplar tydligt till företagets verksamhet samtidigt 
som vikt läggs vid hållbarhet. Resterande företag i studien redovisar inte lika tydlig 
information gällande detta. Vidare kan dock en, i enlighet med företagens redovisning av 
dess intressenter, en samlad bild nås utifrån redovisningarnas helhet. Arvid Nordquist är 
emellertid det företag som redovisar minst information gällande dess affärsmodell, dock 
kan även ur den hållbarhetsredovisningen en förståelse nås. Den diffusa definitionen av 
dels vad en ”affärsmodell” innebär och innehåller samt lagstiftningens redovisningskrav 
medför att företagen mycket väl kan hävda att de upprättat en sådan och därmed uppfyller 
lagstiftningen. Företagen kan emellertid vara tvungna att revidera sin information 
eftersom företagens förhållanden till sina intressenter skall ses som en dynamisk relation 
(Grafström et al., 2015, s. 79-83) varför deras intressenter och vad som efterfrågas kan 
komma att ändras. Detta kan innebära att företagen måste revidera sina affärsmodeller 
efter vilka frågor som anses vara aktuella, med hänsyn till företagens intressenter. 
 
5.3	Policy	&	Granskningsförfarande	
Av de sex undersökta företagens icke-finansiella information i denna studie använde fyra 
FN:s Global Compacts principer i vad som kan tolkas olika utsträckning. Dessa tio 
principer behandlar lagstiftningens områden och skulle därmed kunna innebära att 
företagen uppfyllt lagkravet. Detta mot bakgrund av lagstiftningens text att rapporten ska 
ange den policy företaget tillämpar i frågorna. Dock står även att företagen skall lämna 
de upplysningar som behövs för att en förståelse av företagets utveckling, ställning och 
resultat samt konsekvenser av verksamheten på de fyra områdena uppnås. Dessa två 
formuleringar kan då tyckas strida mot varandra. I ändringsdirektivet kan också utläsas 
att företagen bör ge en rättvis och heltäckande bild av sina policys, inget uttryckligt krav 
formuleras alltså heller av ändringsdirektivet. Norrmejerier skriver till exempel i sin 
hållbarhetsrapport att ”Norrmejerier utgår i sitt arbete från FN:s Global Compacts regler 
om socialt ansvar, vilka avspeglar de normer vi sätter för oss själva och vad vi förväntar 
från våra leverantörer och deras underleverantörer” (Norrmejerier, 2016, s. 26). 
Norrmejerier kan å ena sidan uppfylla lagstiftningen eftersom FN:s Global Compact 
behandlar lagstiftningens fyra områden. Men eftersom väldigt knapphändig information 
redovisas så kan de istället inte uppfylla att förmedla en förståelse av företagets 
utveckling och ställning. Om informationen skall anses uppfylla lagstiftningen ställer den 
i så fall krav på läsarens förförståelse. Detta kan vara problematiskt eftersom om företaget 
inte lyckas förmedla en heltäckande bild till dess intressenter kan informationen tolkas 
annorlunda än vad som var ämnat. Om företagen inte lyckas förmedla en, ur 
intressenternas syn, en bild som överensstämmer med verkligenheten kan detta tolkas 
som vad som kallas greenwashing (Wolniak, 2016, s. 444). Det kan i så fall leda till 
bristande legitimitet, en tillgång vars värde måste underhållas för att även i framtiden 
finna stöd samhället (Suchman, 1995, s. 576). 
 
Vidare så har de företag som anslutit sig till FN:s Global Compact förbundit sig till att 
integrera dessa i företagets strategi och redogöra hur företaget arbetar med de uppsatta 
frågorna i sin årsredovisning. Utöver lagens krav ställs alltså även utifrån Global 
Compacts principer krav på att de redogör för dessa. Detta kan i så fall innebära att lagens 
krav uppfylls men att företagen istället inte uppfyller FN:s Global Compacts förbindelser. 
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Om kärnan i hållbarhetsredovisning verkligen är ökad transparens och trovärdighet som 
Leszczynska (2012, s. 911) hävdar, torde företagen vara villiga att redovisa mer utförligt 
gällande dess policys. Detta i synnerhet om företagen som följer FN:s principer besitter 
den informationen och därmed har möjligheten att även redovisa den. Om företagen 
endast redovisar informationen översiktligt finns risk att så kallade legitimitets-klyftor 
uppstår, detta eftersom samhällets förväntningar potentiellt inte stämmer överens med 
samhällets bild av företagen. Dessa måste vidare enligt Arvidsson (2010, s. 349) göra 
betydligt mer än tidigare för att uppfattas som ansvarsfulla. Men samtidigt finns företag 
som försöker missleda deras intressenter genom att redovisa skönmålad information 
(Wolniak, 2016, s. 444), vilket kan vara ett sätt att stärka företagets legitimitet om detta 
går samhället obemärkt förbi. Med detta i hänseende kan det finnas incitament för 
företagen att trots lagens krav på att endast ange de policys som tillämpas inom områdena 
redovisa mer utförligt för att de ska uppfattas som legitima av dess intressenter. 
 
Samtliga företag, förutom Polarbröd, behandlar alltså de fyra områdena. Dock på olika 
djup och därmed även den förståelse som uppnås för dessa. Arvid Nordquists 
hållbarhetsredovisning baseras på Agenda 2030:s mål och hur väl de kan uppnå dessa 
genom att arbeta med olika certifieringar. Företaget arbetar alltså mot utvalda mål och 
huruvida dessa kan ses som ”grundprinciper” blir en tolkningsfråga. De berör dock 
lagstiftningens fyra områden och innehåller en handlingsplan för att uppnå dessa mål. Att 
målen bygger på en handlingsplan stärker uppfattningen om att dessa uppfyller 
lagstiftningens krav. Vidare nämner Norrmejerier till exempel inte ”korruption” och 
Polarbröd varken ”korruption” eller ”mänskliga rättigheter” i sina 
hållbarhetsredovisningar. Dock ingår motverkandet av korruption i FN:s Global 
Compacts principer varför Norrmejerier ändå kan uppfylla lagstiftningens krav. 
Polarbröd å andra sidan tillämpar inte FN:s Global Compacts principer utifrån dess 
hållbarhetsredovisning och fallerar därför på de två områdena inom lagstiftningen. Vidare 
nämner Arvid Nordquist endast ”korruption” som en av sina viktigaste 
hållbarhetsutmaningar. Antingen uppfattas denna information av företagen inte som 
relevanta för företagens intressenter eller så brister de i sin förmedlande förmåga av den 
informationen. Dock motsäges detta av Arvid Nordquist som ser motverkandet av 
korruption som en av sina viktigaste hållbarhetsutmaningar. Företagen måste dock inte 
ha någon policy på ett eller flera av områdena. Polarbröd kan därmed göra bedömningen 
att det inte finns några väsentliga risker för korruption kopplat till deras verksamhet. Dock 
ställer lagen då kravet att företaget tydligt skall ange de bakomliggande skälen till detta, 
någon sådan information anger inte Polarbröd.  
 
Denna studie syftar dock till att granska företags hållbarhetsredovisningar och undersöka 
hur väl de uppfyller de lagstadgade kraven och utöver FN:s Global Compacts principer 
så redovisar samtliga företag i studien att de arbetar mot olika certifieringar vilka även 
kan ses som policys, grundprinciper, som uppfyller lagstiftningens krav. Fortsättningsvis 
ur tolkningen av företagens icke-finansiella information har kunnat utläsas att Cloetta är 
det företag som tydligast och mest detaljrikt redovisat information angående sina policys. 
Cloetta är även det största företaget i studien baserat på lagstiftningens villkor vilket 
stärker uppfattningen om att större företag redovisar mer utförlig information. Vidare är 
Polarbröd det minsta företaget enligt samma kriterier och baserat på deras 
hållbarhetsredovisning gällande policys så stämmer även det antagandet in på Polarbröd. 
Konsumenter är vidare, enligt företagens hållbarhetsredovisningar, en viktig 
intressentgrupp för företagen och utifrån deras perspektiv kan det vara av vikt att redovisa 
mer ingående kring de förda policys. Utifrån företagens hållbarhetsredovisningar krävs 
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en förförståelse av läsaren, och om hållbarhetsredovisningarna skall lyckas förmedla en 
bild av företagets utveckling och ställning som lagens förarbeten nämner krävs en mer 
ingående förklaring. Samhället efterfrågar också mer icke-finansiell information än 
tidigare (Zorio et al., 2012, s. 484) och i enlighet med Suchman (1995, s. 574) kan 
företagets legitimitet ta skada om det avviker från intressenternas värderingar.  
 
Vidare eftersom Cloetta är ett noterat bolag ställs ytterligare krav på detta. De skall därav 
även upprätta och redovisa en mångfaldspolicy som tillämpas för bolagets styrelse, målet 
samt resultatet av denna. Cloetta redovisar emellertid ingen sådan motivering. Detta kan 
dock enligt förarbetenas mening undvikas om rapporten innehåller en motivering till 
varför en mångfaldspolicy inte har upprättats enligt ÅRL 6. Kap 6 § 3st (SFS 1995:1554). 
Detta innebär att de på den punkten inte når upp till lagstiftningens krav.   
 
Utöver policys skall även företagen ange de granskningsförfaranden som har genomförts. 
Detta innebär att information skall redovisas, när företagen anser att det är relevant, 
angående åtgärder som vidtagits för att granska till exempel leverantörer och 
underleverantörer. Huruvida företagen redovisat detta skiljer sig åt. Polarbröd skriver i 
sin hållbarhetsredovisning om leverantörer som är certifierade enligt olika internationellt 
erkända standarder och Arvid Nordquist arbetar på en liknande vis med certifieringar. 
Detta skall också minska behovet av egna kontroller av leverantörerna. Spendrups kräver 
att deras leverantörer skall agera enligt FN:s Global Compacts principer och AB Anders 
Löfberg arbetar på ett snarlikt sätt då deras uppförandekod som gäller för leverantörerna 
bland annat består av samma principer. Norrmejerier nämner vidare till exempel att detta 
kan innebära personliga besök hos leverantörerna. Samtliga företag i studien anger någon 
typ av granskningsförfarande och av det att döma anser de också att det är relevant 
information att lämna vilket i enlighet med Suchman (1995, s. 576) kan vara ett sätt för 
företagen att stärka sin legitimitet.   
 
5.4	Resultat	av	policy	
Mot bakgrunden att det var svårt att tolka vilka policys som fördes inom lagstiftningens 
områden problematiserades även tolkningen av dess resultat. Detta eftersom inget av 
företagen uttryckte tydligt att vidtagna åtgärder är ett direkt resultat av en av företaget 
förd policy. Företagen skall kontinuerligt följa upp och analysera hur de tillämpade 
policys efterlevs och vilken inverkan de har. Detta inbegriper de åtgärder som vidtagits 
med anledning av en policy. Övergripande tolkas resultaten av företagens policys som 
oklara. Norrmejerier skriver, som tidigare nämnt, att de utgår från FN:s Global Compacts 
principer vilka omfattar lagstiftningens fyra områden. Men då detta inte beskriv mer 
ingående problematiserar det kopplingen mellan vidtagna åtgärder och dess policys. Detta 
är ett återkommande problem för samtliga företag eftersom de inte redogör för någon 
tydlig koppling mellan policy och resultat. Företagens hållbarhetsredovisningar ställer 
vidare krav på läsaren att denna först måste medvetandegöra sig själv om vad de olika 
standarderna, överenskommelserna och certifieringarna innebär. Lagstiftningens fyra 
områden är vida och för företagen kan detta innebära att de redovisar de resultat som 
enligt deras bedömning är de mest fördelaktiga att förmedla utåt. Detta kan dock innebära 
att så kallade legitimitets-klyftor kan uppstå i enlighet med Eugénio et al. (2013, s. 572) 
om samhällets förväntningar inte stämmer överens med det företaget faktiskt lyckas 
leverera.  
 
Problematiken kan därmed hänföras till företagens beskrivning av deras policys i lika stor 
utsträckning som till de redovisade resultaten. Polarbröd redovisar i sin 
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hållbarhetsredovisning bland annat angående en medarbetarundersökning som en del i 
arbetsmiljöarbetet. Vidare redogörs för dess resultat men det går inte att utläsa några 
vidtagna eller kommande åtgärder som kan hänföras till undersökningen. Själva 
genomförandet av medarbetarundersökningen kan i sig vara ett resultat av en policy, men 
förarbetena nämner vidare att även vidtagna åtgärder och vilken verkan den har skall 
redovisas. Därav kan även lagstiftningens krav gällande redovisning av företagens 
resultatindikatorer till viss del sammanfalla med resultaten av de förda policys. 
Företagens redovisning av till exempel dess koldioxidutsläpp som påvisar hur det har 
minskat kan då även tolkas som ett resultat av en förd miljöpolicy. Lagstiftningen är allts 
inte helt tydlig på området vilket försvårar analysen. Vidare redovisar bland annat Arvid 
Nordquist översiktligt vilken effekt certifieringsarbetet har haft på dess tio relevanta mål, 
vilket innebär en tydligare direkt koppling. Cloetta, Spendrups och Anders Löfberg 
redovisar genomgående gällande vad de har uppnått och därav kan en tydligare koppling 
göras till företagets policys.  
 
5.5	Risker	
Angående risker skall företagen ange det som rör lagstiftningens områden och är 
kopplade till dess verksamhet. Lagstiftningen lämnar dock mycket osagt och förarbetena 
måste läsas för att bilda sig en tydligare uppfattning vad som avses med risker. I dessa 
framgår emellertid att företagen skall lämna hållbarhetsupplysningar om de frågor där 
risker för negativa konsekvenser som kan kopplas till företagets verksamhet sannolikt 
kan eller redan har uppstått (Prop. 2015/16:193, s. 67). Men utöver det skall även 
företaget ange, när det anses vara relevant, upplysningar om negativa effekter som kan 
kopplas till företagets affärsförbindelser. Detta kan tolkas relativt brett och kan i princip 
innefatta alla åtgärder som företag vidtar för att förhindra negativa konsekvenser av 
verksamheten, kopplat till hållbarhet. I det perspektivet uppfyller samtliga företag i 
studien lagstiftningens krav eftersom samtliga företag redovisar åtgärder som kan antas 
minska riskerna för negativa konsekvenser. Men gällande förväntade negativa 
konsekvenser som kan kopplas till företagets affärsförbindelser redovisar samtliga 
företag sparsamt. Sådan information kan dock anses vara av särskilt intresse för 
företagens intressenter för att kunna bilda sig en uppfattning om företagets framtid. Men 
även ett sätt för företagen att arbeta proaktivt. Företagens redovisade 
hållbarhetsinformation skall baseras på vad dess intressenter efterfrågar. Men här kan 
dock problematik uppstå i enlighet med Freeman & Phillips (2002, s. 333) eftersom 
ledningens jobb är att tillgodose intressenternas behov samtidigt som ägarnas intressen 
maximeras. Men företagen skall även redovisa för eventuella hinder för att ta fram 
information som anses vara relevant. I detta hänseende redovisar inget av företagen några 
sådana hinder. 
 
Upplysningar om förväntande negativa konsekvenser kan potentiellt skada företagets 
framtid och därmed ägarnas (investerarnas) satsade kapital. I detta hänseende kan Cloetta 
som enda noterade bolag i studien vara särskilt utsatt vilket skulle kunna påverka 
företaget att iaktta en än högre försiktighet. Företagen får dock enligt förarbetena själva 
göra en bedömning om det föreligger ett sakligt samband och om saken är av tillräckligt 
stora proportioner för företaget att ta upp (Prop. 2015/16:193, s. 67). Detta kan få följden 
att företagen gör bedömningen att en sak inte är av tillräckligt stora proportioner för att 
tas upp. Dock skall företagen göra sin bedömning gällande vad som är väsentligt att 
redovisa inte endast på ekonomiska grunder, utan även sociala och miljömässiga 
(Frostenson et al., 2015, s. 37). Men i och med detta riskerar företaget också att deras 
legitimitet tar skada. Deegan et al. (2002, s. 319-320) beskriver legitimitet som ett socialt 
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kontrakt vilket innebär att om någon av parterna, företaget eller samhället, bryter mot 
detta kontrakt så kan de komma att straffas. Detta tydliggjordes i vad som kom att kallas 
Dieselgate som tidigare nämnts, och utöver det finns många andra kända fall där företagen 
agerat reaktivt (Grafström et al., 2015, s. 79-83) och på samma sätt som ovan nämnt 
gällande Cloetta så är de i en extra utsatt position som enda noterade bolag i studien. Om 
samhället får reda på att företaget undanhållit information kan de alltså av företagets 
intressenter minska sitt stöd vilket kan resultera i försämrad lönsamhet för företaget 
(Mahadeoa et al., 2011).  
 
Denna studies avsikt är dock att se till huruvida företagens hållbarhetsinformation 
uppfyller lagstiftningen. Detta inbegriper dock ett perspektiv från intressenterna eftersom 
företagens redovisade information måste ta hänsyn till dessa. En förståelse för huruvida 
företagen har utelämnat information kan dock inte uppnås med studiens forskningsmetod. 
Det skal emellertid belysas att inget av företagen i studien har redovisat för eventuella 
hinder för att tag fram information som av företagen anses vara relevant.  
	
5.6	Resultatindikatorer	
Med resultatindikatorer avses enligt propositionen till lagstiftningen kvantifierade 
uppgifter av icke-finansiell natur, men även kvalitativ sådan (Prop. 2015/16:193, s. 67). 
Dessa kan jämföras med företagens finansiella upplysningar som lämnas i dess rapporter 
och skall i enlighet med ett av lagstiftningens syften öka jämförbarheten. Företagen skall 
lämna sådan information när den anses vara av relevans för verksamheten (Prop. 
2015/16:193, s. 67). Även i detta hänseende har samtliga företag redovisat 
resultatindikatorer i enlighet med lagstiftningens mening. Vidare var en av 
huvudanledningarna till att företag inom samma bransch valdes i studien var just mot att 
detta ansågs kunna underlätta jämförelsen mellan företagen. Mot bakgrund av detta och 
de facto att företagen verkar inom livsmedelsbranschen fanns det en tro att företagen 
skulle redovisa liknande resultatindikatorer. Detta vidare baserat på tron att företagen gör 
en liknande bedömning angående vilka dess primära intressenter är. Dock är företagen av 
olika storlek och är verksamma på olika marknader vilket kan spela in och påverka detta. 
Det empiriska materialet påvisar att ovan ingående antagande till viss del stämmer. 
Samtliga företag fokuserar främst på att redovisa resultatindikatorer inom området miljö 
och dessa överensstämmer till stor del med varandra. Vidare redovisas, dock inte i lika 
stor utsträckning, olika resultatindikatorer som kan kopplas till personalen och de sociala 
förhållandena. Spendrups, AB Anders Löfberg och Cloetta är emellertid de företag som 
redovisar detta mest utförligt och underlättar för läsaren att följa verksamheten över tid. 
Resterande företag i studien, Norrmejerier, Polarbröd och Arvid Nordquist, redovisar 
dock även de resultatindikatorer av olika slag varför de anses uppfylla lagstiftningen på 
denna punkt. 
 
5.7	Sammanfattande	analys	
Enligt Brammer & Pavelin (2006, s. 1184-1185) finns det ett samband mellan 
företagens storlek och redovisad information, men även kvalitén, och utifrån denna 
kvalitativa studie finns indikationer på att det stämmer in även på företagen i denna 
studie. Cloetta och Spendrups är de största företagen i denna studie baserat på 
lagstiftningens villkor och redovisar även i betydande del enligt lagstiftningen. Dock 
lämnar lagstiftningen mycket till företagen att göra egna bedömningar och fatta beslut 
gällande vad som skall redovisas. Vidare kan företagen enligt ÅRL 13 §, kap. 6 (SFS 
1995:1554) undanta viss information om den skulle kunna skada företagets 
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marknadsposition allvarligt och ett utelämnande inte hindrar förståelsen av företagets 
utveckling. Detta försvårar analysen av företagens hållbarhetsredovisningar och 
huruvida de överensstämmer med lagstiftningen eftersom företagen inte behöver uppge 
några skäl till utelämnandet av information. Bortsett från företagens storlek så finns 
dock indikationer på en annan gemensam nämnare mellan de företag som redovisar 
utförlig hållbarhetsinformation, och det är att de redovisar enligt GRI:s principer. Dessa 
är AB Anders Löfberg, Cloetta och Spendrups. Norrmejerier och Arvid Nordquist är 
dock, baserat på lagstiftningens villkor, ungefär lika stora som AB Anders Löfberg 
vilket talar emot detta. Vidare talar gällande affärsmodellen emot detta där Norrmejerier 
bedöms vara det företag som tydligast redogjort för denna. Komplikationer uppstår 
eftersom denna punkt i lagstiftningen kan tolkas brett vilket är ett återkommande 
dilemma i förståelsen av lagstiftningen och analysen i denna studie. Cloetta, som enda 
noterade bolag i studien, redovisar dock inte någon mångfaldspolicy som det enligt 
lagstiftningen skall göra. Någon sådan måste dock inte upprättas om företaget kan 
motivera avsaknaden av en sådan, vilket Cloetta inte gör. 
 
Lagstiftningen skall hjälpa läsaren att förstå företagets verksamhet samtidigt som 
jämförbarheten skall underlättas. Vidare skall företagen lämna de upplysningar inom 
hållbarhet för att en förståelse skall kunna nås gällande dess utveckling, ställning, resultat 
och konsekvenser av verksamheten på de fyra områdena. Studien och analysen har 
påvisat att det framför allt är konsekvenserna av respektive företags verksamhet som 
redovisas minst ingående. Detta gäller i synnerhet potentiella negativa konsekvenser, 
samtidigt som utgångspunkten för företagen skall vara mot av vad som kan antas vara 
relevant för dess intressenter. Enligt Grafström et al. (2015, s. 76) behöver inte relationen 
mellan företaget och dess intressenter heller vara av en direkt relation, utan kan även vara 
av indirekt slag. Som exempel kan då nämnas olika NGO:s, alltså olika typer av 
intresseorganisationer. Utifrån detta perspektiv vidgas intressentperspektivet i enlighet 
med Frostenson et al. (2015, s. 70-71) och i samband med detta även den efterfrågade 
informationen. Att omgivningen inte efterfrågar redovisning av företagens negativa 
konsekvenser av verksamheten upplevs i och med detta som osannolikt. Därav finns 
enligt tolkningen av Suchman (1995, s. 576) en risk för företagen i och med att 
omgivningen tappar förtroende för dessa och därmed minskar den immateriella 
tillgången, legitimiteten, i värde. Men företagen behöver inte redovisa information 
gällande sin förestående utveckling om det bedöms att sådan information skulle kunna 
skada företagets marknadsposition allvarligt. Utelämnandet av information får dock inte 
hindra att en förståelse kan uppnås.  
 
Sammanfattningsvis efterlyser denna analys framför allt mer information angående 
företagets risker och potentiella negativa konsekvenser av respektive företags 
verksamhet. Ett dilemma för företagen kan dock ses. Enligt Freeman & Phillips (2002, s. 
333) skall ledningen tillgodose intressenternas behov samtidigt om ägarnas intressen 
maximeras. Företagen kan ur det hänseendet bli tvingade att välja mellan intressenternas 
behov och maximera ägarnas intressen. Lagen kan emellertid tolkas relativt brett vilket 
försvårat tolkningen och analysen. Företagen har också möjligheten att redovisa efter vad 
de anser är av relevans. Dock kan det ses som problematiskt att inget av företagen har 
redovisat gällande detta. Detta sammanfaller med tidigare studier som påvisar att 
hållbarhetsrapporterna ofta är visuellt attraktiva men istället brister i objektivitet och 
tillförlitlighet (Sethi et al., 2015, s. 219). Lagstiftningen är dock ny och de granskade 
hållbarhetsredovisningarna är inte upprättade efter denna. Arvidsson (2010, s. 339) menar 
dock att företagens intressenter måste inta ett kritiskt förhållningssätt till deras 
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hållbarhetsarbete. Ett sätt för företagen att minska denna oro kan vara att redovisa mer 
detaljerad information för att undvika vad som Wolniak (2016, s. 444) kallar 
greenwashing.  
 
Avslutningsvis har analysen påvisat att den försvårats av lagstiftningens utformning. 
Företagens hållbarhetsredovisningar är inte upprättade efter denna men eftersom mycket 
bygger på tolkningar, vilket kan skilja sig mellan företagen, är det enkelt att förstå att 
även dessa problem kan uppstå även inför nästa års publicering. I nästa kapitel kommer 
utifrån ovan analys, författarens slutsatser att presenteras i mån att besvara studiens 
problemformuleringar och uppfylla studiens syfte. 
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6.	Slutsats	-	Uppfyller	företagen	lagstiftningen?	
I detta kapitel kommer de slutsatser som författaren drar av den genomförda studien att 
presenteras och återkopplas till dess syfte och problemformuleringar. Vidare förs en 
diskussion gällande studiens bidrag, vad den tillför samt förslag på av författarens 
mening intressant framtida forskning. 
 
6.1	Problemformuleringar	och	syfte	
Studien syftar till att granska företags hållbarhetsrapporter och undersöka hur väl de 
uppfyller lagstiftningens och därmed indirekt omgivningens krav. Vidare ämnar denna 
till att belysa eventuella uppfattade skillnader mellan företagen baserat på lagstiftningens 
villkor för att uppnå en förståelse för lagstiftningen och hur denna kan komma att påverka 
företagens rapportering vilket kan, för företagen, innebära en förändring i kostnadsbilden 
för hållbarhetsredovisningarna. Problemformuleringarna som studien ämnar att besvara 
är: 
 

• Hur uppfattas företagens hållbarhetsredovisningar överensstämma med den nya 
lagstiftningen och dess medföljande redovisningskrav? 

 
• Om revideringar uppfattas vara nödvändiga för att uppfylla lagstiftningen, hur 

omfattande anses dessa vara? 
  
I enlighet med studiens metodval kommer slutsatserna inte att kunna generaliseras men 
kan fungera som vägledning för företagen huruvida de måste revidera sin icke-finansiella 
information inför nästa års publicering för att nå upp till lagstiftningens krav. 
 
6.2	Slutsatser	
Från studiens analys har författaren kommit fram till fyra slutsatser av vikt. Den första är 
att inget av de studerade företagen till fullo uppfyller lagstiftningen. Denna slutsats kan 
framför allt kopplas till företagens riskbedömning och lämnade upplysningar om 
förväntade negativa konsekvenser av verksamheten. Företagen skall dock lämna sådan 
information när den kan anses vara relevant. Det är dock författarens uppfattning att inget 
av företagen har lämnat sådan information och finner det anmärkningsvärt att inget av 
företagen skulle ha någon sådan information som är av relevans. Företagen kan dock 
undanta viss information om det kan skada dess marknadsposition allvarligt och ett 
utelämnade inte hindrar förståelsen av företagets utveckling. De, av författarens dragna 
slutsats, är därmed att nödvändiga revideringar främst berör företagens negativa aspekter 
av verksamheterna. Företagen har dock inte upprättat hållbarhetsredovisningarna i 
enlighet med lagstiftningen, men sådan information anses ändå vara av intresse för 
företagens intressenter. Det är därför författarens slutsats, i enlighet Arvidsson (2010, s. 
339), att intressenterna skall förhålla sig kritiska till företagens hållbarhetsarbete. Men 
även om företagen anser att de uppfyller lagstiftningen kan författaren se fördelar med att 
företagen redovisar mer djupgående information för att en bättre förståelse kan nås. 
 
Den andra dragna slutsatsen är att studien påvisar indikationer på att företagen som 
upprättat hållbarhetsredovisningarna enligt GRI:s principer redovisar utförligare 
information. Cloetta, Spendrups och AB Anders Löfberg uppfattas därav inte behöva 
ställas inför lika stora revideringar inför nästa års publicering som resterande företag i 
studien. Detta till trots, anses det i enlighet med ovan dragna slutsats, att de inte till fullo 
uppfyller lagstiftningen. Statligt ägda företag skall sedan 2007 redovisa enligt GRI men 
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lagen ställer inga krav på företagen efter vilka principer de skall redovisa. Vidare måste 
Cloetta som enda noterade bolag i studien upprätta en mångfaldspolicy eller motivera 
avsaknaden av en sådan. 
 
Den tredje slutsatsen författaren kommit fram till är att även om företagen kan motivera 
att lagstiftningens punkter är uppnådda, kan de istället brista på att förmedla en förståelse 
av företagets utveckling, ställning och resultat. Detta eftersom mycket av informationen 
som lämnas är av knapphändig karaktär, samtidigt som den redovisade informationen 
skall baseras på vad dess intressenter efterfrågar. Till exempel omfattar FN:s Global 
Compact lagstiftningens fyra områden, men eftersom företagen överlag redovisar 
knapphändig information gällande detta så brister de istället på att förmedla en djupare 
förståelse. Relationen mellan företagen och dess intressenter är av dynamisk karaktär 
(Grafström et. al., 2015, s. 79-83) och därav kan författaren se en vinning i att företagen 
redovisar mer detaljerad information, dels för att stärka vad de försöker förmedla men 
också för att skapa en bredare förståelse. Företagen fokuserar nästan uteslutande på det 
positiva som kan lyftas fram vilket medför att hållbarhetsredovisningarna till viss del 
upplevs som marknadsföringsmässiga dokument. Denna slutsats sammanfaller till viss 
del med tidigare då det skulle kunna motverkas genom att företagen även redovisar 
förväntade negativa konsekvenser som kan kopplas till verksamheten. Annars finns risk 
att hållbarhetsredovisningarna, i enlighet med Sethi et al. (2015, s. 219) brister i 
objektivitet och tillförlitlighet.  
 
Den fjärde slutsatsen berör kostnadsbilden. Eftersom analysen påvisar att det finns 
brister i företagens hållbarhetsredovisningar, sett till lagstiftningen, innebär detta att 
företagen kan möta ökade kostnader för att revidera sina hållbarhetsredovisningar. 
Kostnaderna, som nämndes initialt i studien, är av oklar karaktär eftersom olika estimat 
uppgavs. Dessa baserades vidare på att upprätta en hållbarhetsredovisning medan detta 
berör revideringar. De föreslagna revideringarna är dock inte av betydande karaktär och 
företagen besitter rimligtvis den information som efterlyses i denna studie. De 
potentiella kostnaderna kan även komma att påverkas av hur strikt lagstiftningen 
implementeras av företagen. Det är dock, i linje med ovan dragna slutsatser, att 
författaren utifrån analysen anser att lagstiftningen skall implementeras strikt av 
företagen. Detta eftersom det anses vara nödvändigt för att företagen skall lyckas 
förmedla en förståelse för företagets utveckling, ställning och resultat, men också öka 
jämförbarheten mellan företagen. Detta anser författaren kunna stärka företagens 
legitimitet och, i enlighet med Eugénio et al. (2013, s. 572), stärka kopplingen mellan 
samhällets bild och dess förväntningar på företaget och därmed motverka så kallade 
legitimitetsklyftor.  
 
Utifrån analysen och de ovan presenterade slutsatserna anser författaren att studiens 
problemformuleringar har besvarats. Samtliga företag anses behöva revidera sina 
hållbarhetsredovisningar för att uppnå lagstiftningens krav. Hur omfattande revideringar 
som anses behövas visade sig dock vara svårare att specificera. Detta med hänseende av 
att lagstiftningen lämnar mycket till företagen att göra egna bedömningar och hur strikt 
lagen kommer tillämpas. Vidare finns faktorer som går utöver studiens undersökning och 
därav kan påverka resultatet. Det är av författarens mening att studien bidrar med ökad 
kunskap för företagen inför arbetet med deras framtida hållbarhetsredovisningar. 
Slutsatserna påverkas av emellertid av val, tolkningar och metoder som använts i studien 
samt av författarens förförståelse. Detta innebär att studiens subjektiva prägel kan 
påverka slutsatsernas sanningshalt. Författaren känner sig dock trygg med att presentera 
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ovan slutsatser mot studiens bakgrund och resultat.  
 
6.3	Studiens	bidrag	
Studiens direkta bidrag är hänförlig till de företag som har granskats i denna studie. Men 
utöver detta kan författaren även se ett indirekt bidrag, till andra företag och även 
intressenter. Först och främst kan studien ses som en informativ källa till vad företagen 
skall ta hänsyn till när de skall upprätta hållbarhetsrapporter. Utöver detta kan även 
studien fungera som en indikation huruvida företagens hållbarhetsrapporter, som 
upprättats tidigare, uppfyller lagstiftningens krav. Men studien kan även användas bortom 
nästa års obligatoriska publicering av hållbarhetsrapporterna för företagen. Studien kan 
då, enligt författarens mening, vara behjälplig för företag i det hänseendet att den inte 
endast analyserar utifrån lagstiftningen utan även väger in ett intressent- och 
legitimitetsperspektiv. Utifrån detta kan företagen urskilja för- och nackdelar med de val 
som de står inför när hållbarhetsredovisningarna skall utformas, detta mot bakgrunden att 
lagstiftningen lämnar utrymme för företagen att göra egna bedömningar och val. 
	
6.4	Förslag	till	vidare	forskning	
Baserat på studiens slutsatser och allteftersom studien fortlöpt har frågor dykt upp som 
kan anses vara av intresse för framtida forskning. Detta i synnerhet kopplat till att 
lagstiftningen är ny och därför har inga företag än redovisat efter denna samt de oklarheter 
som uppstått i tolkningen och analysen av företagens icke-finansiella information. Mot 
denna bakgrund vore det av intresse att i framtiden undersöka huruvida lagstiftningen 
bidragit till att öka jämförbarheten och transparensen mellan företag vilket var ett av dess 
syften. Vidare baserat på studiens analys och slutsats ställer sig författaren frågan 
huruvida företagen i denna studie i framtiden kommer att ha reviderat sina 
hållbarhetsredovisningar i den omfattning som presenterats. Slutsatserna i denna studie 
baseras på författarens tolkning av lagstiftningen och företagens icke-finansiella 
information. Detta medför dock frågetecken gällande hur andra kommer tolka dessa och 
hur strikt lagstiftningen kommer implementeras av företagen.  
 
Vidare vore det av intresse att i vidare forskning granska hållbarhetsredovisningarnas 
innehåll utifrån huruvida företagen kommer att redovisa mer gällande potentiella negativa 
konsekvenser av verksamheten. Som analysen påvisar redovisas detta sparsamt, samtidigt 
som det ur ett intressentperspektiv är av intresse. Därav finns en intressant ingångsvinkel 
för framtida studier huruvida lagstiftningen kommer att påverka detta i framtiden. I denna 
studie ansågs inte heller en kvantitativ undersökning vara fördelaktig eftersom 
lagstiftningen lämnar utrymme för bedömningar av företagen samt deras framställning av 
den icke-finansiella informationen. Om lagstiftningen kommer bidra till att skapa mer 
jämförbara hållbarhetsrapporter kan emellertid en kvantitativ innehållsanalys användas 
för att studera ett större antal företag, vilket kan bidra med en generaliserbar förståelse 
som går utöver denna studies möjligheter. 
 
Författaren finner även att det vore av intresse att undersöka hur revisorerna kommer att 
granska hållbarhetsredovisningarna och vilken betydelse detta har. Detta eftersom 
tolkningen och analysen av hållbarhetsredovisningarna uppfattades som problematiska. 
Om företagen inte är tydliga med att redovisa sin icke-finansiella information efter 
lagstiftningen så behöver revisorerna i sin granskning göra tolkningar huruvida företagen 
presenterat rätt information. Det vore då intressant att undersöka hur denna översiktliga 
granskning kommer att gå till samt vilken betydelse den får för företagen och dess 
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intressenter. Granskningen behöver, som tidigare i studien nämnts, endast vara av 
översiktlig karaktär vilket innebär att revisorn skall se till att lagens punkter finns med. 
Ingen granskning av innehållet i sig är lagstadgad. 
 
6.5	Sanningskriterier	
6.5.1	Validitet	
En studies validitet avser huruvida den undersöker det som ämnades att undersöka (Fejes 
& Thornberg, 2012, s. 216). Detta har författaren försökt att uppnå genom att grundligt 
läsa och studera det bakomliggande materialet till denna studie. Detta innefattar bland 
annat lagstiftningen, förarbetena, ändringsdirektivet, litteratur samt tidigare forskning och 
artiklar. Författaren ämnade därmed att öka sin förförståelse och därigenom fatta beslut 
på väl införstådda grunder. Vidare finns även risk att författaren kan ha missförstått eller 
tolkat information fel vilket i så fall kan få konsekvenser på studiens validitet. Detta har 
dock i sådana fall skett utan författarens vetskap och denna har försökt tydliggöra alla 
steg i processen. Författarens anser vidare att en kvalitativ forskningsansats var rätt 
metodval för att uppnå studiens syfte. Detta eftersom den inneburit att författaren 
grundligt och djupgående läst in sig i både lagstiftningens dokument och företagens 
hållbarhetsrapporter. Mot bakgrund av det har författaren kunnat analysera och dra 
slutsatser. En kvantitativ innehållsanalys hade dock varit svår att genomföra ställt mot 
studiens syfte och mot bakgrunden av lagstiftningen och hållbarhetsredovisningarnas 
innehåll. Detta eftersom materialet behövt tolkats för att förstås.  
 
6.5.2	Trovärdighet	
För att erhålla en hög trovärdighet har författaren försökt förklara de val och metoder som 
använts samt fattats ingående. Metodvalet innebär dock att författaren i denna studie har 
satt sin subjektiva prägel på tolkningen och analysen. Vidare ser författaren en farhåga 
som överensstämmer med Hsieh & Shannons (2005, s. 1283), vilken är att 
hållbarhetsredovisningarna kan ha tolkats till författarens fördel vilket i så fall minskar 
studiens trovärdighet. Med detta menas att författaren ur företagens icke-finansiella 
information har ”övertolkat” informationen och därmed blir kodningen felaktig. Detta har 
försökt motverkats genom att anskaffa en tydlig förståelse för lagstiftningen via dess 
förarbeten. Även de kategoriska tabellerna och det empiriska materialet avser att förbättra 
trovärdigheten då läsarna kan se på vilka grunder som författaren har baserat sin analys 
och slutsatser. Författaren anser utifrån detta att studien är trovärdig, dock går detta inte 
att åstadkomma fullt ut i och med att studien baseras på en kvalitativ innehållsanalys. 
	
6.5.3	Konsistens	
Konsistens utgör enligt Larsson (1994, s. 184) ett kvalitetskriterium av vikt inom den 
hermeneutiska synen. Detta eftersom, i enlighet med denna studie, allt eftersom delarna 
tolkas så bildas en ny syn på helheten. Företagens granskade hållbarhetsredovisningar har 
i denna studie lästs igenom ett flertal gånger och allt eftersom har författaren tolkat 
innehållet i dessa. Men för att upprätthålla en hög kvalitet måste de tolkade delarna inte 
motsäga helheten. Detta har försökt motverkats genom att redovisa studiens processdelar 
samt de kategoriska tabellerna för respektive företag. I dessa har utdrag ur respektive 
företags icke-finansiella information hämtats och brutits ned till meningsbärande enheter. 
Dessa har vidare tolkats och hänförts till berörd kategori. Detta anses stärka studiens 
konsistens, dock innefattar studiens metodansats tolkningar vilket medför en subjektiv 
ton.  
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6.6	Kritik	
Alla företag, utom Cloetta, som ingår i denna studie är onoterade bolag. Detta innebär att 
Cloetta har andra krav riktade mot företaget, både direkta från lagstiftningen men även 
indirekta via intressenternas påtryckningar. Eftersom Cloetta handlas på en öppen 
marknad, Stockholmsbörsen, så ökar även påtryckningarna på bolaget via till exempel 
massmedial övervakning och investerare. Detta kan därmed påverka bolaget att redovisa 
utförligare information, i enlighet med legitimitetsteorin, för att leva upp till 
intressenternas förväntningar. Som tidigare nämnt kan legitimitet ses som ett socialt 
kontrakt mellan bolaget och dess intressenter (Deegan et al., 2002, s. 319-320) vilket kan 
påverka företagen att redovisa mer utförligt. Detta kan skilja sig mot resterande bolag då 
viss redovisad information anses vara av ytterst väsentlighet att redovisa för Cloetta 
medan resterande bolag i studien inte har samma påtryckningar och kan därmed utelämna 
viss information. Eftersom Cloetta därmed inte står inför samma premisser som 
resterande bolag i studien så innebär detta att jämförelsen bolagen emellan försvåras. 
Cloettas hållbarhetsredovisning har dock, som resterande i studien, lästs och analyserats 
åtskilt, och därav bedömer författaren ändå att det inte utgör ett betydande problem i 
studien. Detta eftersom studiens resultat inte är generaliserbart utan riktar sig framför allt 
till de specifika företagen. Dock skall läsaren medvetandegöras om detta.  
 
Vidare kan även viss kritik riktas mot studiens metodval, den kvalitativa 
innehållsanalysen. Detta eftersom studien har inneburit flera steg av tolkningar. Först 
lagstiftningen och sedan företagens icke-finansiella information. Detta innebär att 
objektiviteten kan ha blivit lidande i två steg i processen. Författaren har försökt motverka 
detta men de svårigheter som uppstår i och med detta har blivit tydliga. Vidare, eftersom 
företagens icke-finansiella information lästs ett flertal gånger upptäcktes också ny 
information som ansågs vara av vikt, men även att tidigare av författarens mening relevant 
information inte längre ansågs vara av relevans. Detta ses dock som en följd av de 
metodval som fattats i studien och anses vara en del av en hermeneutisk syn.   
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Appendix 1: Kategoriska tabeller 
 
Polarbröd Hållbarhetsredovisning 2016  

Text Meningsenhet Kategori Sub-kategori 

”Polarbröd bakar och marknadsför goda och sunda 
brödprodukter på ett hållbart sätt från Norrland till 
världen” 

Tillverkar och marknadsför på 
ett hållbart sätt 

Affärsmodell Strategi 
Aktiviteter 
 

”Polarbröd strävar efter en långsiktigt hållbar tillväxt 
som skapar värde för intressenterna” 

Långsiktigt hållbar tillväxt 
som skapar värde för 
intressenterna 

Affärsmodell Strategi 

”Ett ekonomiskt sunt företag som går med vinst har 
inte varit ett isolerat mål i sig, utan ett medel till att 
också skapa andra bra saker; goda produkter, 
arbetstillfällen på orten, långsiktighet, handlingskraft 
och oberoende. Polarbröd vill vara en positiv kraft 
med lokal förankring i de kommuner där företaget 
verkar och göra kloka investeringar för framtiden. 
Genom att erbjuda arbetstillfällen och betala skatt i de 
kommuner där Polarbröd verkar bidrar företaget till 
samhällsekonomin och det ekonomiska välståndet i 
Norrland”. 

Sunt vinstgenererande företag 
som följd, utöver goda 
produkter, även skapar lokala 
arbetstillfällen, långsiktighet 
handlingskraft och oberoende. 
Genom detta bidra till 
Norrlands ekonomiska 
välstånd. 

Affärsmodell Kärnvärden 
Strategi 
Aktiviteter 

”I årets redovisning har vi valt att redovisa index för 
de svenska miljömålen” 

Index för företagets svenska 
miljömål 

Miljö Användning av energi, 
växthusgasutsläpp, 
vattenanvändning, 
luftföroreningar, 
användning av mark, 
klimatpåverkan 

”Vi har under lång tid köpt grön el men för oss känns 
det än mer hållbart att själva bidra med den el vi 
konsumerar. Under 2014 byggdes fyra nya 
vindkraftverk i Dalarna. Verken ägas av koncernens 
dotterbolag Polarkraft AB…” 

Byggde 2014 fyra egna 
vindkraftverk i Dalarna. 

Miljö 
Riskhantering 

Användning av energi 
från förnybara källor 

”I miljöarbetet har vi utfått från vår miljöpolicy och 
fokuserat på fyra betydande miljöaspekter som vi 
mäter och följer upp: råvaror (svinn), energi, 
emballage och transporter”.  

Miljöpolicy som fokuserar på 
fyra betydande miljöaspekter. 

Miljö 
Resultatindikatorer 

 

”Under 2009 certifierade vi oss enligt ISO 14001”. ISO 14001 Miljö  

”Polarbröds miljöpolicy 
Vår bageriverksamhet, som producerar och säljer 
mjuka och hårda brödprodukter, ska vara skonsam 
mot människor och miljö”. 

Bageriverksamheten ska vara 
skonsam mot människor och 
miljö 

Miljö Klimatpåverkan 

”Vi ska ständigt sträva mot bästa möjliga 
resursanvändning i alla led. Produktion, insatsvaror 
och logistik skall vara i största möjliga harmoni med 
naturen”. 

Ska ständigt sträva mot bästa 
möjliga resursanvändning, i 
harmoni med naturen. 

Miljö Klimatpåverkan 

”Vi ska sträva efter att förebygga föroreningar. 
Råvaror, produktion och distribution skall 
resursoptimeras”. 

Förebygga föroreningar. 
Resursoptimera. 

Miljö Växthusgasutsläpp 
Vattenanvändning 
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”Under 2012 identifierade vi våra viktigaste 
intressenter; konsumenter, medarbetare, 
partners/kunder och samhället. I dialog med dem kom 
vi fram till vad vi behöver göra ur ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv för att finnas i 133 
år till”. 

Identifierade viktigaste 
intressenterna; konsumenter, 
medarbetare, partners/kunder 
och samhället. 

Intressenter  

”På Polarbröd tillämpas kollektivavtal mellan 
Livsmedelsföretagen och 
Livsmedelsarbetareförbundet för kollektivanställda 
respektive Unionen, Sveriges ingenjörer och Ledarna 
för tjänstemän”.  

Tillämpar kollektivavtal Personal/Sociala 
förhållanden 

Arbetsvillkor, 
Fackföreningars 
rättigheter 

”Medelåldern i företaget är 43 år. Under 2016 hade 
Polarbröd totalt 49 procent kvinnor och 51 procent 
män anställda”. 

Könsfördelning Personal/Sociala 
förhållanden 
Resultatindiaktorer 

Jämställdhet 

”Vartannat år genomför Polarbröd en 
medarbetarundersökning för alla medarbetare, som 
en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet” 

Medarbetarundersökning Personal/Sociala 
förhållanden 

Social dialog, 
Information och samråd 
med arbetstagare 

”Dialogen med våra viktigaste leverantörer fortsatte 
även under 2016 och vi presenterade vår vision 
Fossilfri mångfaldsgård i Almedalen. Vi höll samtal 
med personer som driver gårdar i ett försök att hitta 
en pilotgård för att kunna testa visionen”. 

Dialog med viktigaste 
leverantörerna. Försök att hitta 
pilotgård för att testa visionen. 

Riskhantering  

”I väntan på elektrifieringen har vi fortsatt vår 
omställning. I två distrikt, Polfärskt Stockholm syd 
och Jämtland är man sedan 2015 nära målet 100 
procent fossilfri distribution tack vare att man gått 
över till biodrivmedel”. 

Omställning till fossilfri 
distribution. 

Riskhantering  

”Polarbröd bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Som 
ett stöd i det arbetet finns ett antal riktlinjer och 
rutiner såsom arbetsmiljöriktlinjen, rutin för 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), rutin för 
arbetsskada respektive tillbud, rutin för krishantering, 
rehabiliteringsriktlinje och friskvårdsrutin”. 

Aktivt arbetsmiljöarbete. 
Riktlinjer och rutiner. 

Personal/Sociala 
förhållanden 
Riskhantering 

 

Arbetsskador, Skadekvot, Energianvändning, 
Materialförbrukning, koldioxidutsläpp, 
avfallsmängd, spill, personalomsättning 

 Resultatindikatorer  

”Under 2016 var nästan 90 procent av Polarbröds 
råvaruleverantörer certifierade enligt internationellt 
erkända standarder såsom BRC, IFS Food och FSSC 
22 000”. 

Certifierade 
råvaruleverantörer 

Granskningsförfarande  

”Under 2016 investerade Polarbröd i totalt 2 144 
utbildningstimmar”.  

Utbildningar Riskhantering  

”Några exempel på utbildningar är hjärt- och 
lungräddning, brandutbildning, truckförarutbildning, 
krishantering, EcoDriving. Ett antal ledare har gått 
ledarskaps respektive arbetsmiljöutbildningar”. 

Utbildningar Riskhantering 
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Norrmejerier Hållbarhetsredovisning 2016  

Text Meningsenhet Kategori Sub-kategori 

”Norrmejerier tar sitt ansvar för Norrland genom att 
värna såväl en ekonomisk, som social och 
miljömässigt hållbar utveckling. Genom fokus på 
medlemmarnas lönsamhet säkras en långsiktig och 
hållbar mjölkproduktion i Norrland med öppna 
landskap, en biologisk mångfald och arbetstillfällen 
i såväl landsbygd som i den mejerinära 
verksamheten” 

Ansvar för Norrland genom 
att värna såväl en ekonomisk, 
som social och miljömässigt 
hållbar utveckling. Fokus på 
medlemmarnas lönsamhet, 
säkra en långsiktig och 
hållbar mjölkproduktion, 
biologisk mångfald och 
arbetstillfällen. 

Affärsmodell Kärnvärden 
Strategi 
Aktiviteter 

”Norrmejerier utgår i sitt arbete från FN:s Global 
Compacts regler om socialt ansvar, vilka avspeglar 
de normer vi sätter för oss själva och vad vi förväntar 
från våra leverantörer och deras underleverantörer” 

FN:s Global Compacts regler 
om socialt ansvar 

Mänskliga rättigheter, Miljö, 
Personal/Sociala 
förhållanden, Korruption 

Jämställdhet, 
Arbetsvillkor, Social 
dialog, 
fackföreningars 
rättigheter 

”Våra regler för livsmedelssäkerhet, kvalitet och 
miljö gällem även för våra leverantörer. Innan vi gör 
en överenskommelse görs en utvärdering om 
leverantören uppfyller våra krav och förväntningar, 
vilket även kan inkludera personliga besök” 

Samma regler gäller även för 
leverantörerna. Utvärdering 
av dessa och kan inkludera 
personliga besök. 

Granskningsförfaranden  

”Det finns et klart samband mellan hälsa och 
produktivitet varför Norrmejerier satsar på 
hälsofrämjande aktiviteter” 

Hälsofrämjande aktiviteter Riskhantering 
Miljö 

Hälsa och säkerhet 

”Arbetsmiljöförbättrande åtgärder har genomförts 
vid alla våra anläggningar” 

Arbetsmiljöförbättrande 
åtgärder 

Personal/Sociala 
förhållanden 

Hälsa och säkerhet 

”Hållbarhetspolicyn uppmanar till miljöförbättrande 
åtgärder inom nio miljökvalitetsmål där 
mjölkproduktion har störst inverkan…” 

Hållbarhetspolicy Miljö Klimatpåverkan, 
Växthusgasutsläpp, 
luftföroreningar, 
användning av mark 

”Norrmejerier bedriver sedan 2011 ett certifierat 
miljöarbete enligt ISO 14001. Sedan 2015 är 
Norrmejerier även certifierat för 
energilednignsarbete enligt ISO 50001” 

ISO 14001, ISO 50001 Miljö Användning av energi, 
växthusgasutsläpp, 
luftföroreningar, 
klimatpåverkan 

”Vi har valt att fokusera på våra betydande miljö- 
och energiaspekter energi- och vattenanvändning, 
avfallsalstring, koldioxidutsläpp från produktion, 
förpackningar och transporter” 

Fokuserar på miljö- och 
energiaspekter 

Miljö Användning av energi, 
växthusgasutsläpp, 
luftföroreningar, 
klimatpåverkan 

Norrmejerier har under hösten 2016 antagit nya 
miljömål fram till 2020. Vi inför klimatmål att 
minska koldioxidutsläpp från produktion, 
förpackningar och transporter och kretsloppsmål att 
förädla rötrester från biogasanläggningar vid Umeå 
mejeri till biogödsel” 

Miljömål 2020 Miljö 
Riskhantering 

Användning av energi, 
växthusgasutsläpp, 
luftföroreningar, 
klimatpåverkan 



 
60 

"Det har genomförts ett antal utbildningar om 
hygien- och livsmedelssäkerhet samt miljö och 
energi för såväl vår personal som våra entreprenörer. 
Norrmejerier undervisar även studenter vid Umeå 
universitet i ämnet livsmedelssäkerhet och HACCP” 

Utbildningar, undervisning Personal/Sociala 
förhållanden 
Riskhantering 

Social dialog, 
Information till 
arbetstagare, hälsa och 
säkerhet, dialog med 
lokala grupper 

”Interna revisioner ingår som del i ledningssystem 
och har betydelse för Norrmejeriers hållbarhets- och 
säkerhetsarbete och är avgörande för att erhålla och 
upprätthålla certifieringar för exempelvis 
livsmedelssäkerhet, miljö och energi” 

Interna revisioner Riskhantering 
 

 

”Extern revision har genomförts av vår 
livsmedelssäkerhetsstandard (FSSC22000) och 
KRAV. Dessutom revision av miljö- och 
energiarbetet med ISO 14001 och 50001” 

Externa revisioner Riskhantering  

Nöjd-medarbetar-index 
Arbetsmiljö 
Energianvändning 
Biogasproduktion 
Transport 
Reklamationer 
Avfall 
 

 Resultatindikatorer  

”Hållbarhetsarbetet vid Norrmejeriers mjölkgårdar 
bedrivs utifrån lagkrav och förväntningar från 
exempelvis kunder och det omgivande samhället” 

Hållbarhetsarbetet vid 
mjölkgårdarna bedrivs utifrån 
lagkrav och förväntningar 
från exempelvis kunder och 
omgivande samhälle 

Intressenter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
61 

Arvid Nordquist Hållbarhetsredovisning 2016  

Text Meningsenhet Kategori Sub-kategori 

”Vi har under några år byggt allt större del av 
vår verksamhet på olika 
hållbarhetscertifieringar. Framöver ska vi 
även ha de relevanta hållbara 
utvecklingsmålen för våra ögon” 

Byggt allt större del av verksamheten på 
olika hållbarhetscertifieringar 

Affärsmodell Strategi 

”För att möta utmaningarna och bidra till en 
hållbar utveckling har vi satt fyra 
hållbarhetsmål som ska nås år 2020” 

Fyra Hållbarhetsmål 2020 Affärsmodell Strategi 

”En viktig del i Arvid Nordquists 
hållbarhetsarbete är satsningen på varor med 
hållbarhetsmärkningar och certifieringar. Vi 
tror att den satsningen ger ett gott bidrag till 
en hållbar utveckling, och till att uppfylla de 
globala målen” Agenda 2030 

Satsning på varor med 
hållbarhetsmärkningar och certifieringar 
för att uppfylla Agenda 2030:s mål. 

Affärsmodell 
(Policy) 

Strategi 
 

”…har vi jämfört kraven i och målen för de 
certifieringar vi använder med de 17 globala 
målen och de 169 delmålen. I det första steget 
gjordes en bedömning av vilka av de 17 
globala målen som Arvid Nordquist påverkar 
- eller har möjlighet att påverka - genom 
verksamheten och produktionen av varor” 

Jämfört kraven i målen för de 
certifieringar företaget använder med 
Agenda 2030:s mål. 

 Policy 
Risker 

 

”Av de 17 globala målen för hållbar 
utveckling är tio relevanta för Arvid 
Nordquist att ta hänsyn till, antingen genom 
krav på leverantörer eller genom den egna 
verksamheten” 

Tio relevanta mål att ta hänsyn till, direkt 
eller indirekt. 

Policy  

”De tio målen har vi jämfört med kriterierna 
och målsättningarna i de 
hållbarhetscertifieringar som används på 
våra produkter” 

Tio målen har jämförts med kriterierna 
och målsättningarna i certifieringarna.  

Policy  

(Relevanta mål: 2, 6, 8, 12, 13, 15. 
Relevanta till viss del: 1, 5, 10, 17) 
(Arvid Nordquist, 2015, s. 6). 

 Personal/sociala 
förhållanden, 
mänskliga rättigheter, 
Miljö 

Jämställdhet, 
klimatpåverkan, 
användning av energi, 
växthusgasustläpp, 
luftföroreningar 

”Vår satsning på hållbarhetscertifieringar har 
kapacitet att ge goda resultat. Den visar 
samtidigt att två av de mål som vi har 
identifierat som relevanta - mål gällande 
jämställdhet och jämlikhet - inte nås genom 
de certifieringar vi använder” 

Mål gällande jämställdhet och jämlikhet 
inte nås. 

Personal/sociala 
förhållanden 

Jämställdhet 

"Vi har fortfarande en resa kvar att göra när 
det gäller granskningen av våra hundra 
största leverantörer…Genom att öka vår 
andel certifierade produkter minskar också 
behovet av egna kontroller hos 
producenterna, eftersom de revideras genom 
certifieringen” 

Granskning av leverantörer. Certifiering 
minskar behovet av egna kontroller. 

Granskningsförfarande  

”Ett annat sätt att säkerställa 
hållbarhetsprestanda i leverantörs- och 
produktionsledet är att följa upp och 
kontrollera leverantörerna” 

Uppföljning och kontrollering av 
leverantörer 

Granskningsförfarande  
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”Beräkningen av klimatpåverkan omfattar 
livscykeln från produktion av insatsvaror till 
jordbruket över odling, förädling och 
transport fram till butikshyllan” 

Beräkning av klimatpåverkan Resultatindikatorer  

Resursflöde 
Energianvändning 
Klimatpåverkan 
Hållbarhetscertifierad mat 
Andel kontrollerade leverantörer 

 Resultatindikatorer  

”Det är viktigt för Arvid Nordquist att mäta 
och följa upp hur omvärlden ser på företagets 
hållbarhetsarbete. Målet till år 2020 är att 
minst 90 procent associerar Arvid Nordquist 
med hållbarhet, det gäller kunder, 
leverantörer, medarbetare och 
kaffekonsumenter” 

Kunder, leverantörer, medarbetare och 
kaffekonsumenter 

Intressenter?  
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Cloetta Hållbarhetsredovisning 2016  

Text Meningsenhet Kategori Sub-kategori 

”Cloetta har fyra kärnvärden som är vägledande i 
sättet att arbeta och agera både internt och externt. 
Dessa kärnvärden är Focus, Passion, Teamplay och 
Pride.” 

Vägledande kärnvärden i sättet att 
arbeta. Focus, Passion, Teamplay 
och Pride. 

Affärsmodell Kärnvärden 
 

”Cloettas hållbarhetsåtagande är ett långsiktigt 
åtagande. Cloetta har därför arbetat fram ett antal mål 
inom de prioriterade områdena som sträcker sig fram 
till 2020” 

Cloetta 2020-mål. Affärsmodell Strategi 

”Arbetet med företagsansvar hos Cloetta styrs av 
koncernens upphöranderegler (Code of Conduct). 
Upphörandereglerna är en uppsättning riktlinjer och 
principer för hur företaget ska bedriva verksamheten 
och hur medarbetarna ska agera i förhållande till 
konsumenter, kunder, leverantörer, aktieägare och 
kollegor.” 

Upphöranderegler (Code of 
Conduct). Styr hur företaget ska 
bedriva verksamheten och hur 
medarbetarna ska agera.  

Affärsmodell Strategi 
Aktiviteter 

”Cloetta är ansluten till FN:s Global Compact och 
verkar för deras tio principer främjas i de samhällen 
och miljöer i vilka Cloetta verkar.” 

FN:s Global Compact Policy - Personal/Sociala 
förhållanden, Mänskliga 
rättigheter, Miljö, 
Korruption 

Jämställdhet, 
Arbetsvillkor, 
Fackföreningars 
rättigheter, Social 
dialog 

”Speciell vikt läggs vid: 
• Jämställdhet 
• Rätten till föreningsfrihet och till 

kollektiva förhandlingar 
• Säkerhet och arbetsmiljö 
• Arbetstider” 

Jämställdhet, Föreningsfrihet, 
Säkerhet och arbetsmiljö, 
arbetstider. 

Policy - Personal/Sociala 
förhållanden 

Jämställdhet, 
Arbetsvillkor, 
Social dialog 

”Intressenternas kärnfrågor inom hållbarhet. 
Medarbetare: - Vid dagliga möten diskuteras 
arbetsmiljö i fabrikerna. 

• Årliga medarbetarsamtal genomförs med 
samtliga medarbetare 

• Medarbetarundersökningen Great Place 
to Work vartannat år” 

Dagliga möten (arbetsmiljö), 
medarbetarsamtal, 
medarbetarundersökning 

Policy - Personal/Sociala 
förhållanden 

Hälsa och säkerhet, 
arbetsvillkor, social 
dialog, information 
till arbetstagare 

"Cloetta för löpande en dialog med lokala 
myndigheter på de platser där det finns fabriker samt 
med media och exempelvis skolor och universitet” 

Löpande dialog med lokala 
myndigheter, media, skolor och 
universitet 

Policy - Personal/sociala 
förhållanden 

Dialog med lokala 
grupper 

"Cloettas prioriterade områden inom miljöarbetet är: 
• Energiförbrukning 
• Avfallets mängd, sort och återvinning 
• Minskade koldioxidutsläpp” 

Energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp 

Policy - Miljö Användning av 
energi, 
växthusgasutsläpp, 
luftföroreningar, 
klimatpåverkan 

”Under 2016 antog Cloettas styrelse en ny policy mot 
mutor och korruption” 

Policy mot mutor och korruption Policy - Korruption  

"Cloettas hållbarhetsfokus är dock införlivat i hela 
värdekedjan. Det betyder…även ta ett visst ansvar för 
indirekta aspekter utanför Cloettas direkta 
kontroll…” 

Hållbarhetsfokus införlivat i hela 
värdekedjan. Ansvar för indirekta 
aspekter. 

Granskningsförfaranden  
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”Hållbara inköp inom Cloettas supply chain är ett 
prioriterat område. Genom att införliva 
hållbarhetsaspekter i företagets inköpsstrategi skapar 
Cloetta en plattform för att kunna säkra högkvalitativa 
råmaterial till fabrikerna och samtidigt förbättra 
möjligheterna för odlare i ursprungsländerna att 
utveckla en hållbar verksamhet” 

Införliva hållbarhetsaspekter i 
företagets inköpsstrategi. 

Granskningsförfaranden  

”Råmaterial köps endast från leverantörer som kan 
verifieras gentemot Cloettas krav gällande kvalitet, 
produktsäkerhet och hållbarhet inklusive mänskliga 
rättigheter”.  

Inköp - verifieras gentemot 
Cloettas krav. 

Granskningsförfarande  

”Miljönyckeltal” 
Energiförbrukning 
Koldioxidutsläpp 
Avfall 
Avfallsåtervinning 
Energikällor 
Avloppsvatten 
 

Miljönycketal Resultatindikatorer  

"Cloettas primärintressenter är kunder, konsumenter, 
medarbetare, aktieägare/investerare, 
affärspartners/leverantörer och närsamhällen” 

Pirmärintressenter Intressenter  

”Till grund för vilka områden som prioritets i Cloettas 
hållbarhetsåtagande ligger en väsentlighetsanalys. 
Cloetta genomför årligen en väsentlighetsanalys 
baserad på de hållbarhetsfrågor som identifierats i 
samband med diskussioner med Cloettas intressenter” 

Väsentlighetsanalys 
Diskussioner med Cloettas 
intressenter 

Intressenter  

”Metodiken bakom Cloettas väsentlighetsanalys 
handlar om att klassificera olika typer av 
hållbarhetsfrågor utifrån två parametrar:  

- Intressentperspektivet dvs vilken 
betydelse en specifik fråga har för 
Cloettas intressenter. 

- Påverkansperspektivet dvs vilken direkt 
påverkan en specifik fråga kan ha på 
Cloetta utifrån ett ekonomiskt perspektiv, 
goodwill etc.” 

Väsentlighetsanalysen handlar om 
att klassificera hållbarhetsfrågor 
utifrån två parametrar:  

- Intressentperspektivet 
- Påverkansperspektivet 

Intressenter  

”Varje år gör Cloetta en bedömning av miljöaspekter 
i syfte att identifiera de risker och möjligheter som 
finns. Cloetta har ett handlingsprogram som anger och 
styr de aktiviteter som ska genomföras för att minska 
företagets miljöpåverkan” 

Identifiera risker, 
handlingsprogram. 

Riskhantering  

”På samtliga fabriker finns miljö- och 
arbetsmiljöansvariga” 
”…för att få bli en godkänd leverantör till Cloetta 
måste denna gå igenom en godkännandeprocess och 
acceptera Cloettas generella leverantörskrav” 

Miljö- och arbetsmiljöansvarige.  
Godkännandeprocess, 
leverantörskrav. 

Riskhantering  

"Cloetta har uppdragit åt KPMG att översiktligt 
granska och bestyrka hållbarhetsredovisningen 

Översiktlig granskning   
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Spendrups Hållbarhetsredovisning 2016  

Text Meningsenhet Kategori Sub-kategori 

”Spendrups värderingar är grunden för att säkra att 
hållbarhet genomsyrar företagets hela verksamhet. 
Värderingarna sammanfattas i Spendrups affärsetiska 
kod som beskriver Spendrups ställningstaganden kring 
vårt agerande på marknaden och i samhället – samt vårt 
förhållningssätt till miljö och arbetsmiljö”. 

Affärsetisk kod Affärsmodell 
Miljö 
Personal/Sociala 
förhållanden 

Kärnvärden 
Aktiviteter 
Strategi 

”För att vårt hållbarhetsarbete ska få effekt måste vi 
hantera de områden där vår påverkan – direkt och 
indirekt – är som störst. Vi gör det genom att söka 
samverkan med kunder och leverantörer, och genom att 
engagera oss i olika nätverk som arbetar med relevanta 
frågor inom samhälle, näringsliv, ekonomi, miljö och 
hållbar utveckling”. 

Söker samverkan för att 
hållbarhetsarbetet ska få en 
påverkan, direkt och indirekt. 

Affärsmodell Strategi  

”Spendrups tillämpar FN:s Global Compact och 
OECD:s principer för multinationella företag och 
försiktighetsprincipen i alla led i vår verksamhet”. 

FN:s Global Compact, OECD:s 
principer 

Miljö 
Personal/Sociala 
förhållanden 
Korruption 
Mänskliga rättigheter 

 

”Under 2016 identifierade vi vilka av FN:s 17 mål och 
delmål som vi bidrar till – och var i värdekedjan vårt 
arbete har störst effekt”. 
”Fem mål identifierade som extra viktiga för vårt 
fortsatta arbete och våra långsiktiga mål”. 

FN:s Agenda 2030, identifierat 
fem mål som extra viktiga. 

  

”Våra intressenter är aktörer som påverkas och 
påverkar Spendrups verksamhet. Våra viktigaste 
intressenter är kunder och konsumenter, leverantörer, 
ägare, finansiärer, medarbetare och samhälle”. 

Viktigaste intressenterna, 
kunder och konsumenter, 
leverantörer, ägare, finansiärer, 
medarbetare och samhälle. 

Intressenter  

”Försäljning, marknadsföring och inköp är de 
funktioner som främst berörs av affärsetiska risker som 
korruption och bestickning. Medarbetare på dessa 
avdelningar får riktad information och utbildning om 
Spendrups affärsetiska riktlinjer, men även gällande 
regler om konkurrenshämmande aktiviteter, 
antikorruption och marknadsföring” 

Identifierat affärsetiska risker – 
korruption och bestickning. 
Utbildning och riktlinjer för att 
motverka. 

Korruption 
Risker 

Utbildningsinsatser 

”Att attrahera och behålla kompetent personal är en 
avgörande framgångsfaktor för Spendrups. Därför 
arbetar vi målmedvetet med ledarskap, säkerhet och 
jämställdhet”. 

Avgörande framgångsfaktorer: 
Ledarskap, säkerhet och 
jämställdhet. 

Personal/Sociala 
förhållande 

Jämställdhet 

”En grundsten i HR-arbetet är 
medarbetarundersökningen, som tidigare genomfördes 
vartannat år men som sedan 2016 genomförs varje år”. 

Medarbetarundersökning varje 
år 

Personal/sociala 
förhållanden 

Information och 
samråd med 
arbetstagare 

”Under 2016 införde vi bland annat en obligatorisk 
chefsutbildning på temat organisatorisk och social 
arbetsmiljö”. 

Obligatorisk chefsutbildning Riskhantering Utbildningsinsatser 

”Vår personalpolitik säger att Spendrups ska vara ett 
företag där medarbetarna trivs och har roligt på jobbet. 
Det utesluter alla former av diskriminering, trakasserier 
eller annan negativ särbehandling på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”. 

Personalpolitik som skall 
motverka diskriminering, 
trakasserier eller annan negativ 
särbehandling. 

Personal/Sociala 
förhållanden 

Jämställdhet, 
Arbetsvillkor 
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”Spendrups miljöpåverkan sker huvudsakligen genom 
utsläpp av syreförbrukande ämnen till vatten, samt 
genom utsläpp av kväveoxid och koldioxid till luft. Vår 
klimatpåverkan sker främst genom utsläpp av koldioxid 
från bryggeriernas oljepannor och genom våra 
lastbilstransporter”. 

Spendrups miljöpåverkande 
verksamhetsgrenar 

Miljö Klimatpåverkan 

”I vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen spelar 
transporterna en nyckelroll. Idag står Spendrups egna 
transporter för cirka 20 procent av de totala 
koldioxidutsläppen”. 

Koldioxidutsläpp från 
transporter 

Miljö Växthusgasutsläpp 

”Våra förpackningar har ofta större miljöpåverkan än 
själva drycken i sig. Genom livscykelanalyser bedömer 
vi skillnaden mellan olika förpackningar för att hitta 
möjliga förbättringar”. 

Livscykelanalys för att hitta 
förbättringar 

Riskhantering  

”Spendrups vill arbeta med de bästa leverantörerna och 
vi säkerställer detta genom att granska och bedöma 
prioriterade leverantörer vid inköps- och 
investeringsbeslut. Vi accepterar inga samarbeten med 
aktörer där iv har anledning att misstänka att det 
förekommer oegentligheter eller kränkningar av 
grundläggande mänskliga rättigheter”. 

Granskar och bedömer 
leverantörer. Får ej förekomma 
oegentligheter eller kränkningar 
av mänskliga rättigheter. 

Granskningsförfarande 
Mänskliga rättigheter 

 

”Vi förväntar oss även att våra samarbetspartner verkar 
för att deras affärspartner tar miljömässigt och socialt 
ansvar. Vi kräver bland annat att våra leverantörer ska 
agera enligt Global Compacts principer” 

Kräver att leverantörerna skall 
följa Global Compacts 
principer. 

Granskningsförfarande  

Energianvändning, Koldioxidutsläpp, 
vattenförbrukning, avloppsbelastning, 
Arbetsmiljöindex, Olycksfall, Sjukfrånvaro,  

 Resultatindikatorer  

”Våra viktigaste åtgärder för att skapa en trygg 
arbetsplats är investeringar i modern utrustning och 
maskiner, samt utbildningsinsatser”. 

Åtgärder för att skapa en trygg 
arbetsplats 

Personal/Sociala 
förhållanden 

Hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen 

”Sedan flera år tillbaka renar vi avloppsvattnet vid vår 
anläggning i Grängesberg”. 

Renar avloppsvatten Riskhantering  

”Genom att tanka förnybart och effektivisera våra 
transporter har vi under 2016 minskat utsläppen per lite 
distribuerad dryck med 14 procent – 63 procent av våra 
egna kundleveranser kördes med fossilfritt bränsle”. 

Minskade utsläpp från 
transporter 

Riskhantering 
Resultatindikator 

 

”Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar 
Spendrups hållbarhetsarbete under 2016 och är den 
åttonde som redovisas enligt Global Reporting 
Initiative (GRI). Redovisningen sker årligen och den 
senaste rapporten utkom i maj 2016. Redovisningens 
innehåll utgår ifrån GRI:s redovisningsstandard – 
tillämpningsnivå Core – och är reviderad av en 
oberoende auktoriserad revisor” 

GRI – nivå Core. Reviderad av 
en oberoende auktoriserad 
revisor.  
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AB Anders Löfberg Hållbarhetsredovisning 2015/2016  

Text Meningsenhet Kategori Sub-kategori 

”Certifieringar är en väldigt viktig del av lösningen för 
att säkra tillgången på kaffe för framtiden utan att 
påverka människor och miljö på ett negativt sätt, det är 
ett av våra viktigaste verktyg i hållbarhetsarbetet”  

Certifieringar ett av de viktigaste 
verktygen i hållbarhetsarbetet 

Affärsmodell Strategi 
Aktiviteter 

”Vårt hållbarhetsarbete är en del av strategin för hela 
företaget och styrs från koncernledningen genom mål i 
vårt balanserade styrkort”. 

Hållbarhetsarbetet är integrerat i 
strategin för företaget 

Affärsmodell Strategi 
Aktiviteter 
 

”För att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling 
krävs att alla aktörer samhället agerar för att de ska 
förverkligas, Intill varje nyckeltal visar vi hur vi bidrar 
till de globala målen”. 

FN:s Globala mål, Agenda 2030.  Resultatindikatorer  

”Idag är det annat som vägleder vår verksamhet på 
hållbarhetsområdet. OECD:s riktlinjer och FN:s Global 
Compact är några av de mest centrala ramverk för 
hållbart företagande som vi förhåller oss till”.  

OECD:s riktlinjer och FN:s 
Global Compact. 

Miljö 
Personal/Sociala 
förhållanden 
Mänskliga rättigheter 
Motverkande av 
korruption 

 

”2015 var ett viktigt år då FN antog de 17 globala målen 
för hållbar utveckling och kom överens om att 
medeltemperaturen på jorden inte skulle tillåtas stiga 
över 2 C med målen 1,5 C. Vi förhåller oss även till 
dessa viktiga mål och låter dem vara vägledande i alla 
våra beslut oavsett om de rör vårt arbete i 
kaffeodlarländer, produktutveckling, affärsutveckling 
eller daglig drift och verksamhet. Detta är grunden i vårt 
hållbarhetsansvar” 

Agenda 2030 – 17 globala 
målen fungerar som grunden i 
hållbarhetsansvaret. 

Affärsmodell Strategi 
Aktiviteter 
Kärnvärden 

”Vi deltar i debatter och för en kontinuerlig dialog med 
media och intressegrupper för att öka efterfrågan på mer 
hållbart kaffe. Vi är öppna och tar tydlig ställning för 
förbättrade arbetsvillkor för kaffeodlarna”. 

Debatter, dialog med media och 
intressegrupper. Tydlig ställning 
för att förbättra odlarnas 
arbetsvillkor. 

Sociala 
förhållanden/personal 

Arbetsvillkor 
Social dialog 
Dialog med lokala 
grupper 
 

”Klimatförändringar påverkar hela planeten och kaffe 
är en gröda som är väldigt känslig för de förändringar 
som sker”. 
”En höjning över 2 C skulle drabba de 125 miljoner 
människor i över 70 länder, varav främst 
utvecklingsländer, som lever av kaffeindustrin mycket 
hårt”. 

Klimatförändringarna riskerar 
att påverka kaffeindustrin starkt 
på ett negativt sätt. 

Risker  

”Att säkerställa en långsiktig tillgång på kaffe är vår 
överlägset viktigaste hållbarhetsfråga. För det behövs 
klimat- och miljöanpassning i odlingen och bra sociala 
villkor”.  

Klimat och miljöanpassning för 
att kunna säkerställa tillgången 
på kaffe i framtiden 

Affärsmodell 
Riskhantering 

Strategi 
 

”AB Anders Löfbergs uppförandekod för leverantörer 
består av en uppsättning krav och riktlinjer för hållbar 
odling och inköp. Koden bygger på Global Compacts 
tio principer, ILO:s kärnkonventioner samt koncernens 
egna riktlinjer för etik och miljö”. 

Uppförandekod för leverantörer Granskningsförfarande  

”Alla kaffeexporterna länder är högriskländer enligt 
UNDP:s HDI (Human Development Index och BSCI 
(Business for Social Compliance Initiative)”, 

Kaffeexporternande länder är 
förenligt med hög risk. 
Uppförandekod och stickprov 
för att minimera risken. 

Riskhantering 
Granskningsförfarande 
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”Vi arbetar systematiskt med att utvärdera att vår 
uppförandekod efterlevs och vi gör regelbundet 
stickprov ner på farmnivå och har en tät dialog med våra 
leverantörer”. 

”Certifieringar bidrar till en mer hållbar kaffeodling och 
kaffeböndernas möjligheter att möta 
klimatfrändingarna förbättras avsevärt”,  
”Vårt mål är att hela sortimentet, alltså 100% av våra 
egna varumärken, ska ha en certifieringsmärkning år 
2020”. 
 
Certifieringar: Ekologiskt, Ekologiskt/Fairtrade, 
Fairtrade, Rainforest Alliance, Rainforest 
Alliance/ekologiskt, UTZ Certified, UTC 
Certified/Ekologiskt 

Certifiera egna varumärken för 
att bidra mer och motverka 
klimatförändringarna. 

Miljö 
Personal/Sociala 
förhållanden 
Mänskliga rättigheter 
 

 

”4C är en överenskommelse om en uppförandekod för 
den globala kaffebranschen. Syftet är en långsiktigt 
hållbar kaffeproduktion i världen”, 
”Överenskommelsen omfamnar sociala villkor, miljö, 
ekonomi och energi”. 

4C en uppförandekod som 
omfamnar sociala villkor, miljö, 
ekonomi och energi 

Miljö 
Personal/Sociala 
förhållanden 

 

”Som en del i vårt arbete för att skapa en välmående och 
utvecklande arbetsplats satsar vi på 
kompetensutveckling. Vi genomför löpande 
utvecklingssamtal för alla medarbetare, varvid en 
individuell utvecklingsplan tas fram”. 

Individuella utvecklingssamtal Personal/Sociala 
förhållanden 

Social dialog, 
Information och 
samråd med 
arbetstagare. 

”Utöver ledarskapsutbildning genomgår alla chefer 
kontinuerligt utbildning för att säkerställa gott 
ledarskap” 

Ledarskapsutbildning för att 
säkerställa gott ledarskap 

Personal/Sociala 
förhållanden 
Riskhantering 

Information och 
samråd med 
arbetstagare 
 

”God affärsetik är en självklarhet för oss. Det innebär 
att vi aktivt motarbetar korruption och oetiska 
affärsmetoder i de länder där vi verkar. Vi förpliktar oss 
även till att främja jämställdhet och lika möjligheter för 
alla”. 

Motarbetar korruption och 
oetiska affärsmetoder. Främja 
jämställdhet 

Personal/Sociala 
förhållanden.  
Motverkande av 
korruption 

Jämställdhet 

”I de länder där vi verkar ska vi erbjuda anständiga jobb 
och utvecklingsmöjligheter för de som jobbar för oss. 
Det gör vi bland annat genom att säkerställa att 
mänskliga rättigheter respekteras genom hela 
värdekedjan och genom att bidra till 
kompetensutveckling”.  

Anständiga jobb och 
utvecklingsmöjligheter. 
Mänskliga rättigheter skall 
respekteras i hela värdekedjan. 

Personal/Sociala 
förhållanden 
Mänskliga rättigheter 
Riskhantering 

Arbetsvillkor 

”Vår klimatmålsättning är att utsläppen av växthusgaser 
i relation till produktionsvolymen av kaffe ska minska 
med 40% från 2005 till 2020. Vårt klimatavtryck 
beräknas årligen inom ramen för vårt medlemskap i 
Hagainitiativet, och omfattar verksamheten i Sverige 
och produktionen i Danmark som styrs från Sverige”. 

Klimatmålsättning. 
Klimatavtryck beräknas inom 
ramen för Hagainitiativet. 

Affärsmodell 
Miljö 
Resultatindikator 

Strategi 
Klimatpåverkan 

Växthusgasutsläpp, Energianvändning, Mängd 
råmaterial, Återvinning och hantering av avfall, 
Utbildning, Investeringar i samhället, 
Certifieringsmärkning. 

 Resultatindikatorer  

”Inför arbetet med denna rapport har en 
sammanfattande väsentlighetsanalys gjorts i dialog med 
interna nyckelpersoner. Där inget annat anges gäller 
redovisade data hela verksamheten. De aspekter som 
visas i GRI:s innehållsindex är de som är väsentligast 
för vår verksamhet. Processen för att identifiera dessa 
aspekter bygger på en öppen och lyhörd dialog med 
kunder, leverantörer och andra viktiga intressenter i vår 
omvärld. Även regelbundna kund- och 
konsumentundersökningar ger oss viktiga insikter”. 

Väsentlighetsanalys. Intressenter 
Personal/Sociala 
förhållanden 

Dialog med lokala 
grupper 
Social dialog 
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”Vi kommer också att påbörja ett arbete med att 
synliggöra eventuella normer och strukturer som 
motarbetar oss i vår strävan efter en mer jämn 
könsfördelning och inkluderande arbetsplats”. 

Arbeta för att synliggöra normer 
och strukturer som motarbetar 
jämställdhet 

Personal/Sociala 
förhållanden 

Jämställdhet 

”För att säkerställa en trovärdig och relevant 
rapportering av vårt hållbarhetsarbete använder vi oss 
av Global Reporting Initiatives riktlinjer, G4 nivå 
Core”. 

GRI, G4 nivå Core   

”Grunddata för nyckeltal och statistik är hämtade från 
vårt interna verksamhetssystem, och ingen extern 
granskning av redovisningen har genomförts”. 

Ingen extern granskning   

 


