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Sammanfattning  

De senaste åren har kraven på företagen ökat, och intressenter efterfrågar nu information 
angående produktion, underleverantörer m.m. Att visa att de tar ansvar för sociala frågor och 
för miljön är viktigt och uppmärksammas även i media. Detta har lett till att flera företag 
börjat komplettera sin årsredovisning med en hållbarhetsredovisning. Utifrån detta har en rad 
olika riktlinjer för upprättande av hållbarhetsredovisningar utvecklats, varav en av de mest 
använda är GRI:s riktlinjer (Sustainability Reporting Guidelines). Att företagen väljer att vara 
registrerade användare av GRI:s riktlinjer kan ha flera orsaker. Dels för att erhålla kunskap för 
upprättande av en hållbarhetsredovisning, men också som ett PR-vapen eller ett 
legitimitetsverktyg. Vår problemformulering är således: Hur används hållbarhetsredovisning 
enligt GRI:s riktlinjer av företagen – som kunskapsuppbyggnad, PR-vapen eller 
legitimeringsverktyg? 
 
Företag kan välja att vara registrerade användare av GRI:s riktlinjer en kortare tid för att på så 
vis lära sig att upprätta en hållbarhetsredovisning. Ett företag som tidigare varit registrerat kan 
på så sätt ha samma kunskap som ett registrerat företag. Syftet med denna studie är därför att 
använda GRI:s senaste riktlinjer (G3) på företag som är registrerade användare av GRI:s 
riktlinjer och företag som tidigare varit registrerade användare. På så sätt kan vi dels utvärdera 
hur hållbarhetsredovisningen skiljer sig mellan dessa två grupper, dels hur redovisningen 
skiljer sig åt mellan de olika företagen inom de två grupperna (GRI-registrerade och icke-
GRI-registrerade).  
 
Undersökningen omfattar 12 börsnoterade företag, varav hälften är registrerade användare av 
GRI:s riktlinjer medan den andra hälften består av företag som tidigare varit registrerade 
användare av GRI men inte är det längre. Vi använder en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ metod när vi studerar företagens hållbarhetsredovisningar. Detta sker bland annat 
genom en poängbedömning utifrån GRI:s indikatorer, som belyser områden såsom miljö och 
mänskliga rättigheter. Företagen kan få mellan 0-2 poäng utifrån den information de redovisar 
och den totala poängsumman är 84 poäng 
 
Vår främsta teoretiska utgångspunkt är GRI och dess riktlinjer. Vi väljer att komplettera 
denna med intressentteorin och legitimitetsteorin, för att på så sätt visa på samspelet mellan 
företaget och dess intressenter samt samhällets krav på legitimitet inom organisationer. 
 
Efter att ha genomfört undersökningen och analyserat resultatet av denna har vi kommit fram 
till att de GRI-registrerade företagen ser ut att ha en mer komplett och utförlig 
hållbarhetsredovisning än de icke-GRI-registrerade. De GRI-registrerade företagen erhöll i 
genomsnitt 63 % och de icke-GRI-registrerade 46 % av de totala poängen på GRI:s 
indikatorer. Vissa av de GRI-registrerade företagen erhåller lägre poäng totalt än vissa av de 
icke-GRI-registrerade företagen. De icke-GRI-registrerade företagen uppvisar även en 
kunskapsbas som inte är långt ifrån de GRI-registrerade. Detta indikerar att de, genom att ha 
varit registrerade tidigare, erhållit kunskap som fortfarande består. Vi ser även att vissa av 
företagen snarare uppvisar en fin yta med hjälp av exempelvis en bra layout, än ett bra 
innehåll, vilket indikerar att de använder registreringen hos GRI som ett PR-vapen och kanske 
även legitimeringsverktyg. Huruvida ett registrerat användande av GRI:s riktlinjer leder till en 
mer fullständig hållbarhetsredovisning är enligt vår studie inte klarlagt, då vi fann stora 
skillnader inom båda grupperna, dvs. GRI-registrerade företag och icke-GRI-registrerade 
företag.  
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1. Inledning 

I detta kapitel introducerar vi läsaren för hållbarhetsredovisning och dess innebörd. Vidare 
redogör vi för vår problemformulering och syfte med uppsatsen. Kapitlet avslutas med 
avgränsningar, begreppsdefinitioner och en disposition för den fortsatta studien.   
 
1.1 Bakgrund 
De senaste årtiondena har handeln mellan länder ökat markant och det är vanligt att företag 
bedriver verksamhet på flera geografiska områden i världen. Företag är ständigt på jakt efter 
att hitta det billigaste sättet att producera sina varor, det är därför vanligt med etableringar i 
fattiga länder där arbetskraft och produktion kan göras mer kostnadseffektivt. 
  
I dessa länder är regelverken kring både miljö och sociala frågor oftast mindre utvecklade 
jämfört med länder i västvärlden.  Kraven på företagen har dock ökat och idag är de beroende 
av att vara genomskinliga inför flera av sina intressenter som vill veta så mycket mer än bara 
pris och kvalitet på varan. Intressenterna efterfrågar information om omständigheter kring 
produktionen, vilka underleverantörerna är m.m. Svenska företag framhålls ofta för att de 
värderar etiska principer högt, men ibland får även de kritik. Ett exempel på detta är Clas 
Ohlson som kritiseras för att inte kontrollera villkoren på sina leverantörsfabriker i Kina, och 
Cloetta Fazer som kritiseras för att köpa kakao från företag i Västafrika som utnyttjar 
barnarbete.1 Enligt vissa forskare är det viktigare för allmänheten att företagen har höga etiska 
principer och att de bidrar till ett bättre samhälle, än att de gör vinst, betalar skatt och skapar 
nya jobb.2 De företag som inte sköter sig får massiv kritik i media, vilket ibland leder till 
bojkott av produkter från både kunder och investerare. Att ta ansvar för sociala frågor och för 
miljön kan därför vara en förutsättning för företagets fortsatta existens, både i allmänhetens 
ögon och som varumärke.3 De företag som bortser från dessa aspekter tar således mycket 
stora risker.4 
  
De senaste årens redovisningsskandaler med exempelvis Enron och Carnegie har lett till att 
företagen kompletterar sin finansiella redovisning med en redogörelse angående företagets 
roll i samhället. Företagen utgår från en ekonomisk utveckling som kopplas till miljöhänsyn 
och socialt ansvar, det som vi i idag kallar hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning är en 
fristående rapport som kommuner, företag och andra organisationer publicerar. I denna 
rapport informerar företagen om sin påverkan inom miljö, ekonomi och sociala frågor. 5  Att 
företagen respekterar mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och 
grundläggande miljöstandarder kallas med ett samlat namn för företagens samhällsansvar 
(Corporate Social Responsibility, CSR)6. Fortsättningsvis kommer vi att använda den 
engelska termen CSR när vi hänvisar till företagens samhällsansvar. 
 
De hållbarhetsredovisningar som företagen upprättar är frivilliga och det har tidigare saknats 
riktlinjer för hur sådana ska upprättas.  De senaste 10 åren har dock en rad olika riktlinjer 

                                                             
1 http://www.dagensps.se/attention_article.aspx?articleID=20216&categID=50 2007-11-12 
2
 Marshall Jeffrey (2005) “Corporate Social Responsbility – hard choices on soft issues”, Financial executive, 

vol. 21, Issue 6.sid 46  
3 Ibid sid 45 
4
 Flening Birgit (1999), ”Årsredovisningens miljökrav – handbok för revisorer och ekonomichefer”, Ekerlid, 

Stockholm, sid 19  
5
 Flening Birgit (2005) ”Finansmarknaden, miljön och redovisningen”, Naturvårdsverket, Stockholm sid 37 

6 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/article12246.ece  2007-11-12 
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utvecklats inom området, några exempel är OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 
FN:s Global Compact, EMAS förordningen (Eco Management and Audit Scheme) och GRI: s 
riktlinjer (Sustainability Reporting Guidelines). GRI:s riktlinjer är idag det mest använda 
verktyget att rapportera aspekter av hållbar utveckling och allt fler hållbarhetsredovisningar 
världen över upprättas nu enligt dessa.7 Idag använder fler än 850 företag i över 60 länder 
GRI:s riktlinjer för sin hållbarhetsredovisning.8 
 
GRI, eller Global Reporting Initiative, bildades 1997 som en global organisation öppen för 
alla. De innefattar representanter för både FN, olika NGO:s och en hel del multinationella 
företag. Grunden i GRI bygger på tre aspekter; miljö, sociala och ekonomiska. GRI innehåller 
även ett antal principer för att garantera kvalitet gentemot intressenterna. De företag som 
publicerar hållbarhetsredovisningar ska beakta dessa principer vid skapandet av sina rapporter 
och dessa principer är väsentliga för att garantera genomskinlighet gentemot intressenterna.9 
 
GRI arbetar fram riktlinjer för hållbarhetsredovisning som fritt kan användas av de företag 
som önskar göra det, dessa är relativt allmänna och passar alla typer av företag. De första 
GRI-riktlinjerna ”Sustainability Reporting Guidelines” kom i juni 2000, och hösten 2006 kom 
den senaste uppdaterade versionen, som kallas G3. Det senaste arbetet med GRI:s riktlinjer 
hade till syfte att hantera interna ledningssystem samt leda till större jämförbarhet mellan 
företagen.10 En skillnad mellan G3 och de tidigare riktlinjerna är således att de nya ska 
underlätta jämförbarheten mellan företag, både storleksmässigt och mellan branscher. Därför 
har det införts olika nivåer för redovisningen så att även företag som ej aspirerar på att följa 
alla riktlinjer kan registrera sig. Nivåerna är uppdelade på A-C, där A är det högsta och 
symbolen + anger att rapporten är granskad av en extern part. 
 
GRI:s riktlinjer kan delas in i huvudindikatorer (Core) och tilläggsindikatorer (Additional). 
Huvudindikatorer är sådana som anses vara av intresse för de flesta företag inom alla 
branscher. Tilläggsindikatorer är sådana som kan vara av intresse för vissa men inte för alla 
företag, beroende på exempelvis branschtillhörighet. 
 
1.2 Problemdiskussion 
Svenska företag har ansetts vara föregångare när det gäller att upprätta en 
hållbarhetsredovisning, men på senare år har andra länder kommit i kapp och enligt vissa 
undersökningar till och med presterat bättre.11 Det finns även kritik mot vissa företags 
hållbarhetsredovisningar, då de ofta ses som ett reklamblad utåt, där företaget gärna visar upp 
sina bättre sidor medan de undanhåller information som får företaget att verka sämre.12 
  
En del svenska företag och organisationer har sedan 2003 använt sig av de tidigare nämnda 
GRI-riktlinjerna. För år 2004 var det 14 svenska företag som hade registrerat ett användande 
av GRI:s riktlinjer, bland dessa 14 var det bara 4 företag som 2006 fortfarande var 

                                                             
7 Flening Birgit (2005) ”Finansmarknaden, miljön och redovisningen”, sid 37 
8 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatWeDo/OurHistory 2007-12-15 
9 http://www.globalreporting.org 2007-12-17 
10 Flening Birgit (2005) ”Finansmarknaden, miljön och redovisningen”, sid 39 
11 Kolk Ans (2004) “A decade of sustainability reporting – developments and significance”, International Journal 
of Environment and Sustainable Development, vol. 3, no.1, p. 51 – 64 
12 Fröberg Jonas (2007) ”Miljöansvar utan extern kontroll - Företagens redovisningar riskerar bli rena 
reklamkataloger”, Svenska Dagbladet, Sektion Näringsliv, Sid: 4 
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registrerade som GRI användare. Enligt GRI:s hemsida, finns det för 2006 12 svenska företag 
som registrerat ett användande av GRI:s riktlinjer, av dessa är det 8 stycken som använder de 
nyaste G3 riktlinjerna.13 Det är således få svenska företag som anmält att de använder sig av 
GRI:s riktlinjer. De företag som inte använder GRI:s riktlinjer kan redovisa enligt andra 
riktlinjer, egna preferenser eller på annat sätt, där det kan finnas likheter med GRI:s riktlinjer. 
SCA är ett företag som fram till 2003 var registrerade användare av GRI:s riktlinjer i sin 
hållbarhetsredovisning. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att de så sent som 2005 fick pris 
av FAR SRS för bästa fristående hållbarhetsredovisning, utan att företaget var en registrerad 
användare av GRI:s riktlinjer.14  
 
Tidigare studier visar att företag som väljer att inte använda GRI:s riktlinjer gör det bland 
annat för att de anser att dessa tar för mycket tid och resurser i anspråk.15 De företag som 
tidigare varit registrerade användare av GRI:s riktlinjer, kan dock ha fått en fördjupad 
kunskap i hur en hållbarhetsredovisning kan upprättas. Vilket kan leda till att de även i 
fortsättningen, upprättar en hållbarhetsredovisning som liknar den som upprättas av GRI-
registrerade företag. Företag har även kritiserats för att det funnits benägenhet att utnyttja 
namnet GRI för att få intressenter att tro att företaget följer deras riktlinjer och står för dess 
värderingar, vilket gör att de vinner legitimitet. Det har visat sig att de inte alltid redovisar i 
enlighet med GRI. Detta kan bero på att en granskning av rapporten inte är obligatorisk för att 
få registrera sig i GRI:s databas. 16  
 
Utifrån denna diskussion har vi formulerat följande problem: 
 

• Hur tillämpar företagen GRI:s riktlinjer vid upprättande av hållbarhetsredovisning? 
 
Företag kan välja att vara registrerade användare av GRI:s riktlinjer en kortare tid för att på så 
vis lära sig att upprätta en hållbarhetsredovisning. Ett företag som tidigare varit registrerat kan 
på så sätt ha samma kunskap som ett registrerat företag. Vi anser därför att det vore av 
intresse att med hjälp av GRI:s senaste riktlinjer undersöka de båda grupperna dvs. både 
företag som är registrerade användare och företag som tidigare varit det men inte är det 
längre.17  
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att tillämpa GRI:s senaste riktlinjer (G3) på företag som är 
registrerade användare av GRI:s riktlinjer och företag som tidigare varit registrerade 
användare. På så sätt kan vi dels utvärdera hur hållbarhetsredovisningen skiljer sig mellan 
dessa två grupper, dels hur redovisningen skiljer sig åt mellan de olika företagen inom de två 
grupperna (GRI-registrerade och icke-GRI-registrerade).  

                                                             
13 http://www.corporateregister.com/gri/search.cgi?d=&n=0&sec=All&cou=Sweden&r=a&nr=30 2007-12-10 
14http://www.pwc.com/extweb/challenges.nsf/docid/cca8ec29c34fdc9f802570dc0039dd68/$file/basta_hallbarhet
sred06.pdf  2007-12-12 
15 Daub, C-H (2007), “Assessing the quality of sustainability reporting: an alternative methodological 
approach”, Journal of cleaner production, vol :15 no:1 
16 Moneva José M, Archel Pablo, Correa Carmen (2006) “GRI and the camouflaging of corporate 
unsustainability”, Accounting Forum, vol. 30, no. 2, p. 121-137. 
17 När vi i denna studie nämner grupper av företag syftar vi på GRI-registrerade företag och icke-GRI-
registrerade företag. 
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1.4 Avgränsningar 
Vi kommer inte ta hänsyn till andra delar av företagens redovisning än de som berör miljö och 
sociala aspekter och bortser därför från det ekonomiska. De ekonomiska faktorerna behandlas 
i den vanliga årsredovisningen vilket gör att vi anser att dessa har mindre relevans än de 
övriga. Vi kommer således bara att beröra två av de tre områden som GRI:s riktlinjer berör, 
dvs. vi undersöker inte de ekonomiska indikatorerna.  
 
Enbart företag som är börsnoterade kommer att undersökas i denna studie. Anledningen till 
detta är att vi vill ha företag som har samma typ av intressenter, främst aktieägare, vilket ökar 
jämförbarheten. Dessa är även mer lättillgängliga än icke börsnoterade företag just p.g.a. att 
de har fler och större intressenter. Detta gör att vi lättare får tillgång till deras hållbarhets- och 
årsredovisningar via exempelvis deras hemsidor.  
 
Vi har också valt att avgränsa oss till att endast studera de undersökta företagens 
hållbarhetsredovisningar för 2006. Ingen jämförelse över tid är möjlig på grund av att de 
senaste riktlinjerna (G3) bara använts av de registrerade företagen ett år (2006). Att använda 
G3 vid en undersökning av tidigare års hållbarhetsredovisningar skulle därför bli 
problematisk pga. att dessa företag då använde en äldre version av GRI:s riktlinjer vilken 
skiljer sig från G3. Detta skulle innebära att vi jämför företag som använder olika typer av 
riktlinjer. 
 
Då huvudindikatorerna är relevanta för alla företag inom alla branscher, något som 
tilläggsindikatorerna inte är, så har vi valt att endast undersöka företagen utifrån 
huvudindikatorerna. Vi väljer även att inte undersöka vilken nivå som företagen befinner sig 
på, dvs. A-C, eftersom vi jämför alla företag utifrån samma förutsättningar då studien 
innefattar både GRI-registrerade och icke-GRI-registrerade företag. 
 
1.5 Tidigare forskning 
Hållbarhetsredovisning är ett ämne som de senaste åren studerats, både inom forskning och 
studentuppsatser. GRI:s riktlinjer är däremot ett område som är ett relativt outforskat. Enligt 
vår vetskap finns bara en handfull studier som liknar vår. Det finns bland annat en 
studentuppsats från Stockholms universitet ”Redovisningen av Socialt ansvar – en studie av 
utvecklingen”, som berör hur utvecklingen mellan företag som är GRI-registrerade och 
företag som inte använder GRI skiljer sig gällande hållbarhetsredovisning. Det resultat som 
de kommer fram till är att redovisningen av företagens sociala ansvar har utvecklats i GRI-
registrerade företag, men att de icke-GRI-registrerade har haft en svagare utveckling.18 
 
När det gäller tidigare studier av företagens arbete med de senaste GRI-riktlinjerna (G3), så 
har vi inte hittat någon sådan. Detta gör att vi anser att en studie är befogad.  
 
1.6 Studiens intressenter 
Denna studie har ett flertal intressenter, den kan användas av de GRI-registrerade företag som 
undersöks i denna studie så att de själva kan se hur väl utomstående bedömare anser att de 
följer GRI:s riktlinjer. De kan exempelvis se var de har sina styrkor och svagheter. Det kan 
också finnas intresse av studien för de som överväger att redovisa enligt GRI för att se om det 

                                                             
18

 Fröling Anders, Hallén Harald (2006) ”Redovisningen av socialt ansvar – En studie av utvecklingen” 
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.  
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är nödvändigt att registrerade sig. Ett flertal intressenter, såsom aktieägare och investerare kan 
också ha ett intresse i att se hur väl de undersökta företagen redovisar. Studenter, lärare och 
privatpersoner med ett intresse för hållbarhetsredovisning kan också ha nytta av att läsa denna 
studie. 
 
1.7 Definitioner  
EMAS - Ett miljöledningssystem som används för att systematisera miljöarbetet i företag och 
andra verksamheter. Bygger på en EU-förordning från 1993 och framtogs av internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO).19 
 
Global Compact – Internationellt initiativ för att föra samman företag med FN-organ, 
fackföreningar och det civila samhället för att stödja tio principer kring mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljön och mot korruption.20 
 
Hållbarhetsredovisning - Ordet hållbarhetsredovisning är en översättning från de engelska 
begreppen ”Corporate Sustainable Reporting”och ”Sustainable Development Reporting”. En 
hållbarhetsredovisning ska visa hur ett företag arbetar med ekonomiska, miljömässiga och 
sociala frågor. 
 
CSR - Corporate Social Responsibility - CSR omfattar företagens sociala, etiska och 
miljömässiga ansvar. Det beskriver företagets engagemang i samhället både nationellt och 
internationellt. Den svenska översättningen brukar vanligtvis vara ”företagens 
samhällsansvar”. 
 
OECD – OECD är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling, som arbetar för samarbete mellan industriella länder med representativ demokrati 
och marknadsekonomi.21 
 
ILO - Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och 
arbetslivsfrågor och har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social 
rättvisa.22 
 

                                                             
19 www.ne.se 2008-01-10 
20 http://www.unhcr.se/se/how_i_can_help/Global_Compact.htm 2007-01-10 
21 http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html 2008-01-12 
22 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/index.cgi?action=pod_show&id=7&module_instance=6 
2008-01-13  



9 

 

1.8 Disposition 
Efter detta inledande kapitel kommer den fortsatta uppsatsen se ut på följande vis: 
 
- I det andra kapitlet kommer vi att redogöra och argumentera för vår teoretiska metod.  Vi 

går igenom hur vår förförståelse angående GRI och CSR kan komma att påverka studien. 
Dessutom argumenterar vi för det vetenskapliga synsätt och den metod vi valt för att 
undersöka hur företagen följer GRI:s riktlinjer. Vi redogör också för hur vi samlat in 
litteratur samt hur vi kritiskt granskar denna. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
validitet och reliabilitet i denna studie. Detta leder till att läsarna får en inblick i den 
teoretiska metoden som ligger till grund för studien, vilket krävs för att de senare skall 
kunna tillgodogöra sig de teorier som skall användas i studien.  

 
- I det tredje kapitlet kommer vi att beskriva våra teoretiska referensramar. Vi använder oss 

främst av GRI:s riktlinjer där vi beskriver de indikatorer och kvalitetsprinciper som 
kommer att användas för att förklara de empiriska resultat vi kommer fram till. Vi 
kommer även att gå in på intressentteorin och legitimitetsteorin och hur dessa skall 
användas i vår studie. 

 
- I det fjärde kapitlet beskriver vi hur vi gått till väga för att genomföra vår studie. Vi 

redogör här för vilka företag vi valt att undersöka i denna studie. Vidare går vi igenom 
den poängbedömningsskala som används vid bedömningen av de olika företagens 
hållbarhetsredovisningar, samt hur vi redovisar de data som samlats in. Kapitlet avslutas 
med en kritisk granskning av den metod som använts. Kapitlet syftar till att ge läsaren 
möjligheten att följa vårt tillvägagångssätt samt förstå varför vi valt att göra på ett visst 
sätt. 

 
- I det femte kapitlet redogörs för våra empiriska resultat. Där ger vi läsaren resultatet av vår 

studie av de undersökta företagen. Resultatet redovisas först för de GRI-registrerade 
företagen sen de icke-GRI-registrerade företagen. Detta sker både i sifferform, tabellform 
samt löpande text. Detta resultat ligger sedan till grund för den analys som följer i 
nästkommande kapitel. 

 
- I det sjätte och sjunde kapitlet kommer våra problemformuleringar att besvaras utifrån 

vårt empiriska resultat och de teoretiska ansatserna. Vi analyserar först de två grupperna 
av företag var för sig och sedan sker en gemensam analys av alla företag i studien. Detta 
för att få svar på frågan huruvida redovisningen skiljer sig mellan de företag som är 
registrerade användare av GRI:s riktlinjer och de som tidigare varit det. Vi kommer att 
avsluta uppsatsen med en slutsats där vi redogör för våra sammanfattningar och kommer 
med förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel förklarar och motiverar vi vårt tillvägagångssätt. Vi presenterar också vårt 
vetenskapliga synsätt och vår forskningsansats, vidare förs en diskussion om källkritik och 
metodkritik. Kapitlet avslutas med en diskussion kring validitet och reliabilitet.  

2.1 Förförståelse 
Forskare har från sin utbildning grundat en förförståelse av den företeelse de ska studera. 
Detta grundar sig i att forskare med olika kunskaper kan uppvisa olika sätt att gripa sig an en 
företeelse och kanske också olika idéer om vad problemet egentligen består av.23 Med 
förförståelse i denna studie menar vi den kunskap och förståelse som vi som författare hade 
inom detta område innan vårt arbete började. I denna studie är författarnas förförståelse 
begränsad till akademiska studier inom redovisning, och ingen av författarna har någon 
tidigare erfarenhet av CSR eller GRI:s riktlinjer för upprättande av en hållbarhetsredovisning.  
 
Vår uppfattning om företagens redovisning av CSR är att den främst används för att visa 
legitimitet gentemot intressenterna. På så sätt visar företagen att de tar sitt samhälleliga 
ansvar. Detta gör att vi som författare, till viss del, intar en kritisk hållning till företagens 
hållbarhetsredovisningar. Vår bedömning är således att vår förförståelse av detta ämne kan 
göra att vi har en relativt kritisk inställning till företagen redan innan vi påbörjar vår studie. 
Dock tror vi inte att denna inställning är så stark att den ska påverka vår objektivitet.  
 
2.2 Vetenskapligt synsätt  
Inom forskningen finns det två huvudsakliga förhållningssätt, positivism respektive 
hermeneutik.24  Positivismen har rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition, där 
kunskapen inhämtas genom iakttagelse och logik. Alla påståenden och iakttagelser skall 
undersökas men bara med stöd i de fakta som är säkerhetsställda med all rimlig sannolikhet.25 
Forskarens person, politiska, religiösa och känslomässiga läggning skall inte påverka 
forskningsresultatet. Forskaren skall kunna bytas ut och resultatet skall förbli detsamma.26  
 
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig riktning där man 
studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen.27 Till 
skillnad från positivismen som syftar till att förklara, står hermeneutik för en förståelse, ett 
tolkningssystem och en forskarroll som är en öppen, ”subjektiv” och engagerad form av 
tolkning där forskaren studerar, tyder och försöker förstå det som ligger i fokus för studien.28 
Enligt en hermeneutiker uppfattas verkligheten inte enbart genom våra sinnen, utan tolkas 
även utifrån vår förförståelse. Denna förförståelse, de tankar, intryck och känslor och den 
kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå 
forskningsobjekt. Förståelse är följaktligen ett centralt begrepp inom detta synsätt. Idag 

                                                             
23 Krohn Solvang Bernt (1991) ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”, sid 151 
24 Patel Runa, Davidson Bo (2003) ”Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning” sid 23 
25 Thurén Torsten (2007) ”Vetenskapsteori för nybörjare”, Liber, Stockholm sid.15 
26 Patel Runa, Davidson Bo (2003) ”Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning” sid 24-25 
27 Ibid sid 25 
28 Ibid sid 26 



11 

 

tillämpas hermeneutiken inom olika vetenskapliga discipliner, som human-, kultur- och 
samhällsvetenskap.29  
 
I vår studie kommer vi att ha ett positivistiskt synsätt. Vi intar rollen som objektiva analytiker 
och tolkar de data som samlas in. Då vi anser att vår kunskap inom området är relativt 
begränsad och vår förförståelse inte bör påverka den undersökning vi planerar att göra så 
anser vi att det positivistiska synsättet är mest lämpligt. Vi anser också att våra 
forskningsresultat är möjliga att upprepa med hjälp av vår metod och vårt tillvägagångssätt, 
oavsett forskare, vilket är signifikant för det positivistiska synsättet. 
 
2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 
En vetenskaplig metod är ett hjälpmedel som används för att lösa ett problem som sedan ska 
utvecklas till en ny kunskap inom området. Det finns i huvudsak två metoder för att ta itu med 
samhällsvetenskapliga frågor, kvalitativ och kvantitativ metod. Det är viktigt att välja den 
metod som passar bäst in för den frågeställning man arbetar med.30  
 
Kvantitativ analys är ett verktyg som används för att få svar på frågor om förekomsten av 
olika typer av innehållsliga kategorier i ett visst material. Det kan handla om hur ofta eller hur 
frekventa olika kategorier förekommer, men också om hur stort utrymme i tid eller rum som 
olika kategorier får.31 Med hjälp av textläsande dataprogram eller dylikt är det möjligt att på 
relativt kort tid gå igenom stora datamaterial och registrera förekomsten av de kategorier som 
undersökts.32 Kvalitativ analys syftar till att ge forskaren en djupare förståelse för den 
kategori som studeras. Det som framkommer av detta kan sedan användas till att formulera 
teorier eller lösa specifika problem som sedan kan testas med hjälp av kvantitativ metod.33 
Intervjuer är ett exempel på en kvalitativ analys, men redan ett begränsat antal intervjuer ger 
ett stort textmaterial om forskaren skriver ut dem, detta gör att kvalitativa undersökningar ofta 
är tids- och arbetskrävande.34 
 
Det är också vanligt att forskningsprojekt kombinerar olika delar från dessa två 
metodinriktningar.35 Detta eftersom det finns fördelar med att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa metoder.36 Det finns bland annat möjlighet att få en mer nyanserad och 
helhetsinriktad uppfattning om de fenomen som studeras. Fenomenen studeras och analyseras 
ur olika synvinklar, men det kan också fungera stimulerande för fortsatt teoriutveckling och 
göra teorin mer fullständig. 37  
 
I denna studie använder vi en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Vi börjar med 
att kvantifiera den information vi får i form av den betygsskala som används för 

                                                             
29Patel Runa, Davidson Bo (2003) ”Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning”,  sid 25 
30 Krohn Solvang Bernt (1991) ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”, Studentlitteratur, 
Lund, sid 75 
31 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena (2003) ”Metodpraktikan – konsten att 
studera samhälle, individ och marknad”, Norstedts juridik, Stockholm sid 219 
32 Ibid sid 220 
33 Patel Runa, Davidson Bo (2003) ”Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning”, Studentlitteratur, Lund sid 117 
34 Ibid sid 118 
35 Krohn Solvang Bernt (1991) ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”, sid 79 
36 Ibid sid 85 
37 Ibid sid 86 
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betygssättning av hålbarhetsredovisningarna. På så sätt erhåller varje företag en viss samlad 
poängsumma. Dock är vårt mål även att få kunskap om hur våra utvalda företag 
hållbarhetsredovisar och vi försöker därför även förstå den information som ligger till grund 
för vår poängsättning. På detta sätt innehåller vår studie även kvalitativa inslag i och med att 
vi går på djupet i varje företags hållbarhetsredovisning och stegvis jämför det företagen 
redovisat med GRI:s riktlinjer inom området. Vår studie har således inslag av både kvalitativ 
och kvantitativ metod.  
 
2.4 Forskningsansats 
Inom forskningen finns det flera tillvägagångssätt att tillämpa för att dra vetenskapliga 
slutsatser, två av dessa är den deduktiva respektive den induktiva ansatsen. Utgångspunkten 
för den deduktiva principen är en fast förståelseram. Om forskaren tolkar konkreta 
upplevelser i vardagslivet, eller förutsäger ett visst förhållande utifrån en fast förståelseram, 
dras en deduktiv slutsats.38 Den deduktiva ansatsen brukar också kallas ”bevisandets väg”, 
vilket innebär att en redan existerande teori testas för att antingen utvecklas eller förkastas. 
 
Har forskaren en induktiv ansats gör denne först observationer och drar sedan slutsatser från 
dem. Utgångspunkten finns således i empirin för att senare bygga ny teori eller kunskap.39 
Den induktiva ansatsen brukar ofta kallas ”upptäckarens väg”. 
 
Vi har valt att använda oss av ett deduktivt tillvägagångssätt. Vi kommer således inte att gå ut 
i verkligheten och genom att studera denna formulera teorier. Vårt synsätt handlar mer att 
använda teorierna och med hjälp av dessa studera verkligheten. Vi kommer i vår studie att 
utgå ifrån vår teoretiska referensram och ha den som grund för vår empiriska undersökning. 
Vi går först igenom teorin och sedan ut i verkligheten och undersöker empirin med hjälp av 
den redan insamlade teorin. Vi kommer således att använda oss av GRI:s riktlinjer som 
teoretisk bakgrund och med hjälp av dessa undersöka företagens hållbarhetsredovisningar.  
 
2.5 Insamling av litteratur 
Innan vi började med denna studie hade vi inga speciella kunskaper inom ämnet 
hållbarhetsredovisning. Vi började därför med att bilda oss en uppfattning om ämnet, genom 
att söka i litteratur och i olika sökmotorer på internet. Vi läste även tidigare uppsatser skrivna 
inom ämnet hållbarhetsredovisning. Eftersom GRI som ämne är ganska nytt, fanns inte 
speciellt mycket litteratur skriven. Därför har internet varit en stor tillgång under vår 
informationssökning. GRI:s hemsida har varit den sida som vi lagt mest tid vid, där vi bland 
annat hämtat GRI:s riktlinjer som ligger till grund för vår studie. Vi har också använt oss av 
diverse databaser, som exempelvis Business Source Premier(EBSCO) och Emerald Fulltext 
där vi läst in oss på ett flertal intressanta artiklar. De sökord vi använde oss av var bl.a. 
hållbarhetsredovisning, riktlinjer, GRI och Sustainability reporting. 
 
2.6 Källkritik 
Det är viktigt att granska källor kritiskt för att kunna säga att en studie är tillförlitlig. Det kan 
dock vara svårt att kontrollera de källor där man inte själva samlat in informationen. För att 
kunna bedöma en källas tillförlitlighet kan forskaren använda olika kriterier, fyra vanliga är 

                                                             
38 Andersen Heine (1994) ”Vetenskapsteori och metodlära – introduktion”, Studentlitteratur, Lund sid.33 
39 Ibid, sid 34 
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samtidighet, tendens, äkthet och oberoende.40 Desto längre tid som förflyter mellan en 
händelse och dess nedtecknande desto större sannolikhet att berättelsen blir behäftad med 
minnesfel eller rena efterhandskonstruktioner.41 Samtidighet innebär således att källorna ska 
härledas från samma tidsperiod som de har i uppgift att beskriva. De årsredovisningar och 
hållbarhetsredovisningar som vi undersöker uppfyller i hög grad detta. Vi har också försökt så 
långt det varit möjligt att använda så nyligen publicerade artiklar och litteratur som möjligt.  
 
Med tendens menas att en källa har ett intresse av att återge en snedvriden eller avsiktligt 
tillrättalagd berättelse om verkligheten, dvs. vill främja ett visst intresse framför ett annat.42 
Här intar vi en kritisk hållning mot företagens hållbarhetsredovisningar, eftersom de är ett 
verk gjort av företagen själva och således innehåller deras egna bedömningar av sin 
verksamhet. Vinklad information kan därför förekomma. Vi anser dock inte att detta är något 
om kan komma att påverka oss i vår studie, då vi ej bedömer om innehållet i redovisningen är 
sanningsenligt. Äkthet innebär att källan inte är förfalskad eller planerad, dvs. innehåller 
berättelser eller kvarlevor som inte producerats vid den tidpunkt, i det sammanhang och av de 
personer som anges. 43 Vi kan inte svara på huruvida företagen har publicerat sanningsenlig 
information gällande deras hållbarhetsredovisningar. De hållbarhetsredovisningar som 
företagen upprättar är bara i vissa fall tredjepartgranskade, vilket kan ifrågasätta 
tillförlitligheten. Att det då förekommer ”förskönade” historier i företagens redovisning skall 
inte uteslutas. Dock riskerar företagen troligen allt för mycket i att inte skriva sanningsenlig 
information. Vi vill även poängtera att vi är medvetna om att företagen kan ha svårt att 
urskilja vilka poster som skall räknas till exempelvis miljöpåverkan, detta kan i sin tur leda till 
att informationen som publiceras inte överensstämmer med verkliga förhållanden.  
 
Med oberoendekriteriet menas att källorna är oberoende av varandra.44 Om två källor refererar 
till varandra kan det sägas att ett beroende mellan dem existerar. Vi har dock så långt det varit 
möjligt använt oss av litteratur som inte refererar till varandra, vi har exempelvis använts oss 
av flera olika metodböcker som inte alla refererar till samma källa. De 
hållbarhetsredovisningar vi undersökt är också oberoende av de andra företagens 
redovisningar. Vi har valt företag från olika branscher vilket gör att de inte kan ta information 
från andra, utan måste redovisa sådant som är relevant för deras verksamhet och deras 
intressenter. Utifrån detta anser vi att våra källor uppfyller oberoendekriteriet. 
 
I studien har vi både använt oss av sekundärkällor såsom vetenskapliga artiklar, litteratur samt 
webbsidor och artiklar. De vetenskapliga artiklarna samt litteraturen kan styrkas genom att de 
är granskade av utomstående. De böcker som utgivits av naturvårdsverket och svenska 
arbetsgivarföreningen är däremot källor som kan vara vinklade. Då bakgrunden handlar om 
miljö och företagens miljöpåverkan så anser vi att skriften utgiven av naturvårdsverket har 
relevans. Vi är medvetna om att miljöinformation från naturvårdsverket kan vara vinklad. Då 
vi främst använder denna källa för information om GRI så anser vi inte att detta är 
trovärdighetsproblem. Boken utgiven av Svenska arbetsgivarföreningen används i 
teorikapitlet för att ge ett annat synsätt på intressentteorin. Det kan även ha funnits andra 
källor som tagit upp samma perspektiv av denna teori. Denna information fanns inte 

                                                             
40

 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena (2003) ”Metodpraktikan – konsten att 
studera samhälle, individ och marknad”, sid 306 
41 Ibid sid 310 
42 Ibid sid 311 
43 Ibid sid 307 
44 Ibid sid 308 
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tillgänglig i några av de andra böcker vi fick tag på. Huruvida detta beror på att det ej finns 
böcker med samma innehåll eller att dessa var utlånade kan vi inte svara på. Vi blev således 
tvungna att väga dess innehåll mot det faktum att det kan finnas vissa vinklingar som ej är 
positiva för vår studie, vi ansåg dock att den var så pass relevant för studien att valde att 
använda den som källa. 
 
2.7 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet handlar om frågor som rör måttens och mätningens pålitlighet och följdriktighet.45 
Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann forskaren är vid 
bearbetningen av informationen.46 Hög reliabilitet existerar om det vid olika och oberoende 
mätningar av samma fenomen ges samma eller ungefärligen samma resultat.47 En hög 
reliabilitet i undersökningsresultatet garanterar dock inte validitet, giltighet.48 Vi måste 
således veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, vi måste veta att vi har god 
validitet.49 Ett resultat visar hög validitet när forskaren mäter hela det fenomen som är avsett 
att mätas och inget annat.50 
 
Ett definitionsmässigt validitetsproblem kan i denna studie vara vad som menas med 
hållbarhetsredovisning. För att denna studie ska ha hög validitet måste de berörda företagen 
och vi som författare ha samma definition på vad en hållbarhetsredovisning skall innehålla. 
Denna problematik känns dock liten då denna term utvecklats av flera aktörer, vilket gör att vi 
får anse att den är såpass allmängiltig att både vi och de berörda företagen bör ha samma 
definition. I övrigt har vi inte påträffat några definitionsmässiga validitetsproblem vilket gör 
att vi anser att denna studie har en definitionsmässigt hög validitet. Vi anser även att vår 
undersökning har hög validitet i och med att vi varit tydliga i redovisningen av hur den 
empiriska undersökningen gått till. 
 
Pålitligheten i vår undersökning, dvs reliabiliteten anser vi är uppfylld. Vår studie går ut på att 
jämföra företagens hållbarhetsredovisningar utifrån GRI:s riktlinjer. GRI:s riktlinjer är idag 
de vanligaste riktlinjerna att följa vid ett upprättande av en hållbarhetsredovisning och de 
används också internationellt, vilket stärker dess trovärdighet. Däremot kan ett ifrågasättande 
av trovärdigheten i hållbarhetsredovisningarna vara på sin plats, eftersom det som bekant ofta 
inte finns någon granskning av dessa som en vanlig årsredovisning. Vi kan därför inte vara 
säkra på att det som redovisas är det som verkligen sker i företagets verksamhet, dock anser vi 
att företaget har för mycket att förlora på att ange falska förhållanden i redovisningen. 
 
Gällande pålitligheten i vår jämförelse mellan företagen så grundar den sig på de riktlinjer vi 
betygsätter. Detta är ett område som är ganska komplext, och information kan eventuellt 
misstolkas eller missas helt. Vi är därför medvetna om att det kan förekomma godtyckliga 
jämförelser, vilket vi dock hoppas minimera. Reliabiliteten är också begränsad på grund av 
urvalets storlek. De slutsatser som dras kommer enbart att avse de företag som ingår i vår 
studie. 

                                                             
45 Bryman Alan, Bell Emma (2005) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Liber ekonomi, Malmö 
46 Krohn Solvang Bernt (1991) ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”, sid 163 
47 Ibid sid 163 
48 Andersen Heine (1994) ”Vetenskapsteori och metodlära – introduktion”, sid 92 
49 Patel Runa, Davidson Bo (2003) ”Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning”  sid 85 
50 Andersen Heine (1994) ”Vetenskapsteori och metodlära – introduktion”, sid 92 
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3. GRI, Intressenteorin och Legitimitetsteorin 
I detta avsnitt presenterar vi våra val av teoretisk referensram. Då vår undersökning grundar 
sig främst i GRI och dess riktlinjer väljer vi att börja detta avsnitt med en presentation av 
denna organisation samt en genomgång av de riktlinjer som skall användas i studien. Vi har 
valt att komplettera GRI:s riktlinjer med två teorier för att få en inblick i företagens motiv till 
att upprätta en hållbarhetsredovisning. Intressentteorin har fokus på samspelet mellan 
företaget och dess intressenter vilket även kan kopplas till GRI och de olika aktörer som finns 
representerade där. Legitimitetsteorin antar ett bredare perspektiv och behandlar samhällets 
krav på legitimitet inom organisationen. Då denna legitimitet är avgörande för en 
organisations fortlevnad ser vi detta som en bra avslutning. Slutligen knyts de teoretiska 
utgångspunkter som presenteras samman i en avslutande sammanfattning. 
 
3.1 Global Reporting Initiative 51 
Idén om ett ramverk för redovisning av hållbarhetsinformation föddes 1997 och år 1999 gick 
FN:s miljöprogram (UNEP) samman med the Coalition of Environmetally Responsible 
Economies (CERES) och startade ”Global Reporting Initiative”. Detta är en oberoende 
organisation som bildades för att utveckla tekniker för redovisning av hållbarhetsinformation. 
När det gäller finansiell rapportering såsom publicering av årsredovisningar så följer dessa ett 
generellt accepterat ramverk. Då det saknades ett motsvarande ramverk för 
hållbarhetsredovisningar så riskerade dessa att tappa trovärdighet och jämförbarhet.  
 
GRI är ett samarbete mellan företag, ideella-, sociala- och miljöorganisationer, 
redovisningsorganisationer, investerare och andra intressenter världen över som resulterat i 
GRI:s riktlinjer (sustainability reporting guidelines). Dessa är internationella riktlinjer som 
kan användas av företag och organisationer för att redovisa relevant information om 
företagens miljörelaterade, ekonomiska och sociala arbete. Dessa har som syfte att underlätta 
för företaget och dess intressenter i arbetet med att visa vad företagets hållbara utveckling 
bidrar med. Riktlinjerna består bl.a. av ett antal indikatorer som företag kan använda sig av 
för att redovisa sin hållbarhetsinformation. 
 
Ett första utkast till GRI:s riktlinjer publicerades år 1999, dessa reviderades och år 2000 
publicerades den första versionen av riktlinjerna. Efter feedback och utvärdering av ett 30-tal 
företag så presenterades en ny uppdaterad version på toppmötet för hållbar utveckling i 
Johannesburg 2002. Då hade ett 150-tal organisationer världen över börjat använda sig av 
riktlinjerna vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Idag använder sig nära drygt 850 
företag i över 60 länder av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning, vilket gör dessa till 
några av de mest använda inom området. 
 
År 2006 publicerades de senaste riktlinjerna, G3. Den största skillnaden mellan dessa och de 
äldre versionerna är att de förstnämnda är principbaserade och utgår från två grupper av 
principer. Den ena gruppen omfattar principer för att bestämma innehållet i 
hållbarhetsredovisningen så kallade indikatorer och den andra innehåller principer för hur 
kvaliteten säkerställs på den redovisade informationen. I denna nya version har det införts 
olika nivåer för redovisningen så att även företag som ej aspirerar på att följa alla riktlinjer 
kan registrera sig. Nivåerna är uppdelade på A, B, C, där A är det högsta och kräver att 
företaget redovisar alla huvudindikatorer och där nivå C endast kräver redovisning av tio 

                                                             
51 All information i detta avsnitt är hämtad från www.globalreporting.org 2007-11-20 
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indikatorer, dock minst en från varje grupp. Dessutom finns det möjlighet att ange om 
rapporten är granskad av en extern part, vilket görs med symbolen + efter bokstaven A-C. 
 
3.1.1 Indikatorer 
GRI:s indikatorer kan delas in i sex grupper; ekonomi, miljö, arbetsregler och 
arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar. Då vi valt att inte 
undersöka de ekonomiska indikatorerna i vår studie så kommer vi heller inte att presentera 
dessa närmare i detta avsnitt.  
 

• Miljö  
Miljöindikatorerna är strukturerade för att reflektera input, output och den typ av påverkan 
som en organisation har på miljön. Energi, vatten och material representerar tre olika 
standardtyper av input som används av de flesta företag. Dessa resulterar i outputs som har 
påverkan på miljön och redovisas som utsläpp, utflöde och avfall. Biologisk mångfald som 
också kan räknas som en naturresurs ses även det utifrån konceptet input vilket också 
påverkas direkt av outputs såsom föroreningar. Transporter, produkter och tjänster är andra 
områden där en organisation påverkar miljön men detta sker ofta även indirekt via kunder 
eller leverantörer.  
 
För att mäta sina miljömässiga prestationer undersöker företagen hur väl de uppfyller de olika 
indikatorerna. Områden såsom energi, vatten, utsläpp och biologisk mångfald innehåller var 
för sig flera indikatorer. Energi tar upp de fem viktigaste områden där företagen använder 
energi, detta inkluderar både direkt och indirekt energiförbrukning. Direkt energiförbrukning 
innebär att företagen själva konsumerar denna, eller att den används i dess produkter och 
tjänster. Indirekt energiförbrukning är energi som används av företagens tillverkare, 
leverantörer eller andra som tillför något till företaget. Att mäta energiförbrukning är relevant 
för utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar. Utsläpp och avfall innehåller indikatorer 
som mäter standardutsläpp i miljön som klassas som föroreningar. Dessa indikatorer 
innehåller olika typer av föroreningar men fokuserar på utsläpp som är föremål för 
internationella konventioner; växthusgaser och ozonpåverkande substanser.  
 

• Mänskliga rättigheter 
Dessa indikatorer fokuserar på de effekter en organisations aktiviteter har på sina intressenters 
civila och politiska mänsklig rättigheter. De baseras på internationellt erkända standarder 
såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILO:s (internationella 
arbetsorganisationen) deklaration beträffande de fundamentala principer och rättigheter som 
finns angående arbete. Dessa två kategorier har olika syften; de mänskliga rättigheterna 
fokuserar på hur företagen försvarar och respekterar individens rättigheter medan de 
indikatorer som har med arbete att göra speglar arbetet och arbetsmiljöns kvalitet. 
 
Indikatorerna fokuserar främst på händelser som kan kopplas till kärnan i mänskliga 
rättigheter. Typiska händelser är sådant som kan påverka intressenter eller utgöra en risk för 
företaget.  
 
Dessa kan delas in i tre kategorier: 
 
•  Händelser som kan relateras till grundläggande aspekter på mänskliga rättigheter  
• Kapacitet och kunskap som gör att organisationen effektivt kan hantera mänskliga 
rättigheter, vilket innefattar utbildning och interna processer. 
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• Organisationens integration av mänskliga rättigheter i sina externa affärsrelationer, antingen 
genom investeringar eller leverantörer 
 

• Arbetsregler och arbetsförhållanden  
ILO:s agenda om anständigt arbete (decent work agenda) är formad inom kontexten för rättvis 
globalisering vilket gör att den strävar efter både ekonomisk utveckling och rättvisa genom en 
kombination av sociala och ekonomiska mål. Det finns fyra element inom agendan; 
anställning, dialog, rättigheter och skydd. 
 
Arbetsindikatorernas struktur är baserad på konceptet om anständigt arbete. De tar bland 
annat upp köns- och ålderfördelning bland de anställda, dialogen mellan företaget och dess 
anställda, samt till vilken grad som de anställda är organiserade. Hälsa och säkerhet är andra 
aspekter som behandlas där både omfattningen av olika program samt statistisk över 
prestationer tas upp. 
 

• Produktansvar 
Denna indikator behandlar produkter och tjänsters påverkan på kunder och användare. 
Företag skall ta hänsyn till användarens säkerhet vid utformningen av produkter och tjänster 
vilket skall innefatta försäkran om att de fungerar på det sätt de är tänkt att användas och inte 
innebär ett hot mot hälsa eller säkerhet. Informationsbehovet hos konsumenterna skall också 
betänkas samtidigt som hänsyn måste tas till kundernas rätt till ett privatliv. 
 

• Samhälle  
Indikatorerna på områden såsom arbete, mänskliga rättigheter och produktansvar behandlar 
social påverkan kopplad till specifika intressentgrupper, såsom anställda och kunder. Ett 
företags sociala påverkan är dock även kopplad till interaktioner med marknadsstrukturer och 
sociala institutioner vilket fastställer den sociala miljö i vilken intressentgrupper interagerar. 
Detta samspel samt företagets hantering av socialgrupper är en central del av prestationerna 
inom hållbarhetsområdet. De samhälleliga indikatorerna fokuserar därför på företagens 
påverkan på det samhälle där de verkar och hur deras kontakt med andra sociala institutioner 
förvaltas och förmedlas. Speciellt söks information angående mutor och korruption, 
inblandning i skapandet av allmänna policys samt efterlevnad av lagar och regler gällande 
annat än arbete och miljö. 
 
3.1.2 Kvalitetsprinciper 
GRI:s ramverk innehåller även sju principer för att garantera kvalitet gentemot intressenterna. 
De företag som publicerar hållbarhetsredovisningar bör således beakta dessa principer vid 
skapandet av sina rapporter och dessa principer är väsentliga för att garantera 
genomskinlighet gentemot intressenterna. Av kvalitetsprinciperna är principen ”noggrannhet” 
svår att kontrollera vid en extern granskning, då det innebär att vi behöver ha kunskap om hur 
företagens insamling av material har gått till, vilket gör att vi valt att bortse från denna i vår 
studie. 
 

• Balans 
Rapporten bör spegla både positiva och negativa aspekter av organisationens prestationer för 
att kunna möjliggöra en rimlig bedömning av företaget som helhet. Framställningen av 
rapporten som helhet bör utgå ifrån en fördomsfri bild av företagets prestationer. 
Redovisningen bör därför undvika selektivitet, utelämnande och ett format som riskerar att på 
ett olämpligt sätt påverka läsarens bedömning. Rapporten bör därför innehålla både 
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fördelaktig och ofördelaktig information liksom sådan information som om den presenteras 
kan komma att påverka intressenternas åsikt i en specifik fråga. Rapporten bör även tydligt 
och klart skilja på fakta och egna tolkningar gjorda av företaget. 
 

• Fullständighet 
Företaget bör täcka in de väsentliga ämnena och indikatorerna och även avgränsa 
redovisningen på ett sätt så att det är möjligt för intressenterna att bedöma företagets 
prestationer under perioden. Fullständighet handlar om redovisningens omfattning, 
avgränsning och tidpunkt.  
 
När det handlar om omfattning skall de indikatorer som är väsentliga för att kunna bedöma 
företagets prestationer inom ekonomi, miljö och samhälle behandlas. För att avgöra om den 
information som presenteras är tillräcklig för en bedömning skall intressenternas perspektiv 
tillsammans med den breda allmänhetens intresse tas i beaktning.  
 
Avgränsningar handlar om det antal enheter, såsom dotterbolag och joint ventures som 
behandlas i redovisningen. Företaget måste skilja på de enheter över vilka de utövar makt och 
de som företaget enbart kan påverka. Påverkan kan vara både uppströms gentemot tillverkare 
och leverantörer men även nedströms gentemot återförsäljare och kunder. Avgränsningarna 
kan variera beroende på vilken typ av information som redovisas. 
  
Tidpunkten handlar om vikten av att information skall vara komplett för den tidsperiod som 
anges. Händelser och aktiviteter skall så långt som möjligt presenteras när de inträffar. Detta 
innefattar även händelser som har minimal effekt på kort sikt men som har betydande 
framtida konsekvenser, t.ex. vissa typer av utsläpp.   
 

• Jämförbarhet 
Frågor och information bör väljas ut och rapporteras konsekvent. Information bör presenteras 
på ett sådant sätt att det är möjligt för läsaren att se jämförelser över tid och även göra det 
möjligt att jämföra mellan företag. Detta är viktigt för att kunna utvärdera företagets 
prestationer. Intressenter som använder redovisningen bör kunna jämföra information 
angående ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer med företagets tidigare 
prestationer och mål. Det bör även, så långt det är möjligt, gå att jämföra företagets prestation 
med andra företag. Då organisationers prestationer kan påverkas av storlek, geografiskt läge 
och annat så bör en jämförelse mellan företag göras med största försiktighet och sådana 
faktorer som kan komma att påverka ett företags prestationer bör så långt som det är möjligt 
redovisas. 
 
 Även om rubriksättning och även innehållet i redovisningen förändras över tid bör företag 
sträva efter konsekvens i redovisningen över tid. När det gäller redovisning av faktorer i 
mängd (ex. ett antal ton avfall) så bör detta innefatta total mängd såväl som avvikelser för att 
underlätta vid analytisk jämförelse. Om det sker en förändring i redovisningen vad gäller 
avgränsningar, omfattning och längd på redovisningen eller vad gäller innehåll så bör detta 
påpekas så att jämförelser över tid blir pålitliga och meningsfulla. 
 

• Läglighet 
Redovisning skall ske efter ett planerat schema och information skall finnas tillgänglig i tid så 
att intressenter kan ta väl avvägda och genomtänkta beslut. Användbarheten hos information 
beror till stor del på om den presenteras för intressenterna i tid så att de kan använda den i sitt 
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beslutsfattande. Tidpunkt för publicering av information har både att göra med hur 
regelbundet rapportering sker samt närheten i tid till de händelser som beskrivs i 
redovisningen. Företag bör förbinda sig att regelbundet redovisa sin ekonomiska, 
miljömässiga och sociala information vid en specifik tidpunkt. Konsekvens i 
redovisningstätheten och längden på redovisningsperioderna är även nödvändigt för att 
garantera jämförbarhet över tid och bedömning av rapportens innehåll för intressenterna. Att 
exempelvis samordna publicering av årsredovisning och hållbarhetsredovisning kan 
underlätta för intressenter. Det skall även finnas en balans mellan behovet att publicera 
information regelbundet och betydelsen av att redovisa pålitlig information. 
 

• Tydlighet 
Redovisningen skall presentera information på ett sådant sätt att den är förståelig, tillgänglig 
och användbar för alla typer av intressenter som företaget kan tänkas ha. Informationen skall 
gå att finna utan orimlig ansträngning. Den information som finns tillgänglig skall presenteras 
på ett sätt så att en intressent som har en skälig förståelse angående företaget och dess 
förehavanden kan ta till sig den berörda informationen. För att öka tydligheten kan tabeller, 
grafer eller annan grafisk information användas.  
 

• Trovärdighet  
Den information som används för att framställa en redovisning skall insamlas, registreras, 
sammanställas, analyseras och publiceras på ett sätt som kan granskas och som fastställer 
informationens kvalitet och väsentlighet. Intressenter skall veta att redovisningen kan 
granskas för att fastställa sanningshalten i dess innehåll och för att veta till vilken utsträckning 
redovisningsprinciperna tillämpas på ett lämpligt sätt. Information och data som används i en 
redovisning skall kunna styrkas genom intern kontroll eller dokumentation som kan granskas 
av en tredje part. Beslutsprocessen som föreligger en redovisning skall dokumenteras på ett 
sådant sätt att underlag till nyckelbeslut kan undersökas. 
 
3.2 Intressentteorin 
Intressentteorin inriktar sig på en organisations förmåga att belöna sina intressenter så pass att 
de väljer att fortsätta stödja organisationens verksamhet. Utifrån detta ligger fokus på 
företaget ur ledningssynpunkt och dess relationer med omvärlden.52 Ett grundläggande villkor 
för organisationens överlevnad är att de belöningar som ges till intressenterna är av sådan 
storlek att de tillgodoser de olika krav som finns hos dessa. När det gäller storleken på 
belöningarna så skall dessa ej ses enbart ur ekonomisk synvinkel. Det som ur intressenternas 
synvinkel kan ses som belöning kan vara av miljömässig likväl som av social natur. Huruvida 
ett socialt åtagande såsom CSR i dagens samhälle gynnar företaget på så sätt att det tillför fler 
intressenter är ej fullständigt klarlagt men risken är stor att intressenter väljer att lämna 
företaget om det framkommer att de ej tar sitt ansvar. Belöningen anses då ej motsvara de 
åtaganden intressenterna anser sig ha till företaget.53  
 
Diskussioner har förts angående vilka som är intressenter i ett företag och till vilken detaljnivå 
det bör sträcka sig. Skillnaden mellan att vara aktieägare och anställd, gentemot att vara 
leverantör eller kund är givetvis stor. Det har talats om att intressentbegreppet bör reserveras 
för dem som har ett starkt beroendeförhållande till företaget eller starkt identifierar sig med 
                                                             
52 Westholm Carl-Johan (1982) ”Företagens intressenter och kontrakt – nya synpunkter på intressentteorin”, 
Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) Stockholm sid 10 
53 Marshall Jeffrey (2005) “Corporate Social Responsbility – hard choices on soft issues”, Financial executive, 
sid 50 
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dess verksamhet.54 Begreppet kan göras brett och innefatta alla som på något sätt påverkats av 
eller påverkar företaget både medvetet och omedvetet, det kan även minimeras till att enbart 
gälla de som har ett ”kontrakt” med företaget. Vi väljer att definiera intressenter enligt den 
breda definitionen. På så sätt innefattar den både de som är bundna till företaget genom 
kontrakt, såsom aktieägare och leverantörer. Det innefattar dessutom de som använder 
företagets produkter eller påverkas av deras verksamhet, såsom kunder och samhället i stort.55 
I en bred kontext kan vi sammanfatta vårt intressentbegrepp såsom de som på något sätt kan 
påverka företaget eller påverkas av det både direkt och indirekt. Då alla företag har olika typer 
av intressenter där aktieägare och kunder ofta är de som har störst påverkan så tror vi dock att 
den breda kontexten är den som bäst beskriver påverkan inom miljö och socialt ansvar. Dessa 
intressenter kan påverka företaget till en bredare samhällssyn och genom deras påtryckningar 
kan företaget välja att redovisa sin miljömässiga och sociala information i årsredovisningar 
eller separata hållbarhetsredovisningar.  

 
Figur 1. Eget exempel på illustration av intressentmodellen 
 
Ovan ses ett exempel på en illustration av intressentmodellen där vi försöker beskriva de olika 
intressenternas förhållande till företaget. Vissa påverkar företaget, andra påverkas av företaget 
och en tredje grupp både påverkar och påverkas av företaget. Vi försöker även visa på att 
olika intressenter kan ha olika stor vikt för företaget med hjälp av de olika stora ringarna.56  
 
Företag har både kunder, leverantörer, aktieägare och andra intressenter som vill ha 
avkastning och belöning. För att företaget ska överleva måste dessa belönas i så pass hög 
utsträckning att deras missnöje inte hotar företagets existens. Detta är en av hörnstenarna i 
intressentmodellen som fokuserar på företagets yttre roll, dvs. hur företagsledningen hanterar 
sina kontakter med omvärlden, vilket här representeras av deras intressenter.57 En viktig tanke 
med intressentmodellen är att uppnå jämvikt mellan olika intressenter vilket kunde vara ett 
problem när redovisning av t.ex. miljömässiga kostnader inte var allmänt vedertagna. En 
intressekonflikt kunde då uppstå mellan aktieägarnas intressen och de intressen som fanns hos 
kunder och återförsäljare. Kunderna efterfrågade information om sociala förhållanden i 
redovisningen som kunde vara negativt i aktieägarnas ögon då det framstod som ytterligare 

                                                             
54 Westholm Carl-Johan (1982) ”Företagens intressenter och kontrakt – nya synpunkter på intressentteorin”, sid 
10-18 
55Donaldson Thomas (1995) “The stakeholder theory of the corporation – concepts, evidence and implications”, 
Academy of Management Review, vol. 20, no. 1, p. 65-91.  
56 Westholm Carl-Johan (1982) ”Företagens intressenter och kontrakt – nya synpunkter på intressentteorin” ,sid 
23 
57 Ibid, sid 9 
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kostnader vilket försämrade resultatet. Även idag kan intressekonflikter uppstå då de olika 
intressenternas krav på den sociala redovisningen ej nödvändigtvis är desamma. 
 
3.3 Legitimitetsteorin 
En organisations högsta mål anses vara ekonomisk vinst, för att nå detta mål anammar 
organisationer ibland illegitima eller illegala metoder. De flesta håller sig dock inom lagens 
riktmärken då risken att upptäckas kan anses vara större än den förmodade vinst som ett 
illegalt uppträdande medför. Legitimitetsteorin bygger på antagandet att organisationer kan 
fortsätta existera enbart om de anammar de värderingar som finns i samhället där de verkar 
och således betraktas som legitima ur samhällssynpunkt.58  
 
Företagets primära syfte är att tillhandahålla tillräcklig information till samhället för att denna 
skall kunna bedöma dess legitimitet. De gör dock samtidigt distinktionen mellan den 
information som kan tänkas missgynna företaget men som samtidigt kan komma att läcka ut 
via andra kanaler och den negativa information som aldrig behöver publiceras då risken för 
upptäckt är minimal. Organisationer väljer således själva hur stor del av informationen som 
bör komma till allmänhetens kännedom för att dess rykte skall fortsätta stå obefläckat.59 
 
Flera miljökatastrofer har inträffat i historien där förlisningen av tankfartyget Exxon mobile 
1989 bara är ett exempel i raden av många.60 När sådana hot mot organisationens legitimitet 
uppkommer rekommenderas fyra olika strategier för att avhjälpa dessa.  
 

A. Försöka få intressenterna att förstå deras intentioner att förbättra sina prestationer 
B. Försöka få intressenterna att ändra sin uppfattning angående det inträffade utan att 

ändra sitt eget agerande 
C. Avleda uppmärksamheten genom att fokusera på positiva händelser som ej är specifikt 

kopplade till den aktuella händelsen 
D. Försöka ändra intressenternas förväntningar angående företagets prestationer61 

 
Legitimitetsteorin består av två olika varianter där den ena fokuserar på en enskild enhet 
såsom ett företag eller en individ och den andra tar ett vidare angreppssätt där fokus ligger på 
legitimiteten i systemet som helhet med fokus på organisationer. Den första varianten kan 
kopplas till CSR och GRI genom att dessa används för att fylla ett legitimitetsgap inom 
organisationen medan den andra använder dessa för att mer subtilt försöka att bevara 
legitimiteten i systemet.62 Vi väljer att anamma den förstnämnda då vårt syfte med studien är 
att undersöka enskilda företag och deras redovisning av hållbarhetsinformation. Då företagen 
använder hållbarhetsredovisning som ett instrument för att uppnå legitimitet kan de 
fortfarande själva kontrollera hur mycket av den information som existerar som skall 
publiceras och komma till samhällets kännedom. Den legitimitet som existerar i systemet är 
således beroende av företagens ärliga uppsåt och den kontroll i form av tredjepartgranskning 
som förekommer.   

                                                             
58 Woodward David G, Edwards Pam, Birkin Frank (2006) “Organizational legitimacy and stakeholder 
information provision”, British Journal of Management, vol. 7, p. 329-347. 
59 Ibid sid 330-331 
60 Wentzel Ann-Kristin (2004) ”Risken för oljespill i Östersjön ökar”, Forskning & framsteg, häfte 3, sid 10. 
61 Gray Rob, Owen Dave, Adams Carol (1996) “Accounting and accountability – changes and challenges in 
corporate social and environmental reporting”, Prentice Hall, London. sid 46 
62 Ibid sid 47 



22 

 

 
3.4 Sammanfattning av studiens teorier  
GRI:s riktlinjer uppdelat på indikatorer och kvalitetsprinciper är vår främsta utgångspunkt i 
denna studie. Den teoretiska modell vi skall använda för vår analys består således av 
huvudindikatorerna kombinerat med de olika kvalitetsprinciper som nämns. 
Kvalitetsprincipernas relevans för resultatet är i stort sett desamma som de övriga teorier som 
tillförts för att skapa en bredd i resonemangen. Huruvida dessa uppfylls av de företag som 
förekommer i studien är därför av signifikant betydelse för resultat och analys av empiri 
Indikatorerna tar upp olika aspekter av hållbarhetsredovisning och vad denna bör innehålla för 
att ge en bra bild av redovisningen. Kvalitetsprinciperna ger mer en beskrivning av hur 
redovisningen skall se ut för att intressenterna skall kunna ta till sig denna. 
 
Hållbarhetsredovisning handlar mycket om att bemöta sina intressenter och dess behov av 
genomskinlighet. Intressentteorin bidrar således med förståelse för de olika intressenter 
företagen kan ha. Den behandlar olika krav som kan finnas hos intressenter och hur de 
påverkar företaget och dess arbete med hållbarhetsredovisning. Den bidrar således till att 
skapa en bredare bild än den som kan ges av GRI:s riktlinjer. Då GRI:s riktlinjer ej specifikt 
reflekterar relationen mellan företaget och dess aktieägare har denna teori här en roll att 
förklara detta fenomen.  
 
En annan viktig aspekt på hållbarhetsredovisning är legitimitet. Detta är en av företagens 
starkaste incitament till att upprätta en hållbarhetsredovisning och även en faktor som bidrar 
till att de väljer att anamma riktlinjer såsom GRI. Det främsta verktyget för intressenterna är 
den tredjepartgranskning som kan genomföras och på vilket sätt denna kan verka som en 
påverkande kraft för företagets arbete med redovisning. Legitimitetsteorin bidrar således till 
en förståelse för hur legitimitet kan fås utifrån de indikatorer som GRI bidrar med. Denna 
antar även ett bredare perspektiv än GRI:s riktlinjer och fångar på så sätt in samhället i stort 
och hur dess legitimitet kan vinnas. 
 
De teorier som används är således huvudteorin GRI och dess riktlinjer, som kompletterats 
med nödvändiga teorier för att förklara specifika resonemang och fenomen. En bild skall på 
så sätt skapas av hur de företag som ingår i studien väljer att hållbarhetsredovisa. 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt för utförandet av studien.  Vi redogör vidare 
för vilka företag vi valt att studera samt hur poängbedömning och redovisning av data har 
genomförts. Vi avslutar kapitlet med metodkritik till den metod vi valt. 

 
4.1 Studiens utformning 
För att besvara uppsatsens syfte tänker vi genomföra en undersökning av företagens 
hållbarhetsredovisningar. Vi kommer att undersöka sex företag som säger sig använda de 
senaste GRI riktlinjerna (G3) i sin hållbarhetsredovisning och jämföra med sex företag som 
tidigare varit registrerade användare av GRI, men som idag inte är det längre. Vi har valt 
företag oberoende av bransch eftersom GRI:s senaste riktlinjer (G3) skall kunna användas på 
alla typer av företag inom alla branscher. Undersökningen kommer i huvudsak att bestå av en 
genomgång av 2006 års hållbarhetsredovisningar. En del av företagen har en separat 
hållbarhetsredovisning medan andra har den ”inbakad” i den vanliga årsredovisningen. Vi har 
också delvis använt oss av företagens hemsidor, detta i de fall då företagen hänvisat till sin 
hemsida från sin hållbarhetsredovisningsrapport.  
 
Ett alternativ till att granska hållbarhetsredovisningar hade varit att göra intervjuer med de 
utvalda företagen. Detta hade dock inte givit den information som passar in med vårt syfte. Vi 
är ute efter information som inte går att få fram på samma sätt i en intervju. Detsamma gäller 
att exempelvis skicka ut enkäter, där det inte hade passat in med vårt syfte, då vi ej skulle få 
svar på frågor såsom hur väl ett visst företag redovisar CSR, utan snarare varför de redovisar 
på ett visst sätt. Därför ansåg vi att en granskning av hållbarhetsredovisningarna var den 
metod som bäst passar in med vårt syfte. Ett fullt tänkbart alternativ hade dock kunnat vara att 
göra en kombination, där vi först gjort en undersökning och sedan kompletterat med 
intervjuer av de berörda företagen för att på så sätt komma på djupet. Men av olika 
anledningar så blev detta inte av, bl.a. för att betygsättningen av företagen tog längre tid än 
beräknat vilket ej lämnade tid över för intervjuer. 
 
4.2 Urval av företag 
Vid valet av företag utgick vi från GRI:s hemsida och gjorde en sökning i deras databas efter 
svenska företag som har ett registrerat ett användande av GRI:s senaste riktlinjer G3. Vi fick 
då fram att åtta företag använde G3-riktlinjerna i sin hållbarhetsredovisning för 2006. Av 
dessa valde vi bara företag som idag är registrerade på OMX Stockholm Large Cap, vilket var 
sex företag. Vi gjorde sedan en liknande sökning där vi sökte på de företag som var 
registrerade användare 2004 men inte är det längre. Detta visade sig vara 10 företag, vi valde 
sedan ut de av dessa som var börsnoterade på OMX Stockholm vilket visade sig vara sex 
stycken. Anledningen till att vi valde 2004 var att det var många svenska företag som var 
registrerade användare då men som inte är det längre. På så sätt hade vi ett antal företag att 
välja mellan.  
 
Anledningen till att vi valde börsnoterade företag var att vi ville ha företag som har samma 
typ av intressenter. Att vi valde just företag på Stockholm Large Cap berodde på att de sex 
företag som fanns registrerade som användare av G3 var noterade på denna börs. De 12 
utvalda företag som ingår i vår studie är i bokstavsordning; Electrolux, Ericsson, Holmen, 
H&M, Sandvik, SAS, SCA, Skanska, Swedbank, Telia, Trelleborg, Volvo. Av dessa var: 
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Ericsson, Holmen, Sandvik, SAS, Telia och Trelleborg de sex företag som var registrerade 
användare av GRI:s senaste riktlinjer G3. 
 
4.3 Datainsamling och behandling av data 
I den här studien använder vi primärkällor i form av årsredovisningar och 
hållbarhetsredovisningar från de utvalda företagen. För vår datainsamling beställde vi tryckta 
versioner av alla företagens hållbarhetsredovisningar/årsredovisningar. Det visade sig dock att 
Telia inte hade någon tryckt version av hållbarhetsredovisningen, vilket ledde till att denna 
fick skrivas ut manuellt.  
 
För att bedöma hur väl företagen följer GRI:s riktlinjer gällande hållbarhetsredovisning så 
laddade vi ner dokumentet GRI G3 ”Sustainability Reporting Guidelines”.63 Dessa riktlinjer 
finns på engelska och diverse andra språk, men inte på svenska. Det finns heller ingen 
officiell översättning på svenska för dessa senaste riktlinjer, det finns däremot en bok som 
behandlar de tidigare riktlinjerna som kom 2005. Vi gjorde därför själva en översättning till 
svenska där vi dock använt oss av en del översättningar av indikatorer som fortfarande finns 
kvar i de senaste riktlinjerna (G3). En viss översättningsproblematik kan således finnas med i 
vår studie, men vi har använt oss av både ordböcker och engelskalärare för att minimera 
brister i översättningen. Vi har också valt att bifoga indikatorerna i original språk i bilaga 3.  
 
De huvudindikatorer som finns i GRI:s senaste riktlinjer (G3) är 42 stycken till antalet, 
utspridda på de fem områden som vi undersöker dvs. miljö, arbetsregler och 
arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar. Dessa 42 punkter är 
ganska utspridda över dessa områden, där det under miljöområdet finns sjutton punkter men 
inom produktområdet endast fyra. De som utvecklat GRI och dess riktlinjer har lagt störst 
fokus på miljöområdet. De 12 företag som ingår i studien har författarna undersökt 
tillsammans, detta för att på bästa sätt kunna diskutera oss fram till hur företagens redovisning 
eventuellt skiljer sig åt. Efter varje GRI-indikator har vi satt poäng efter hur väl vi anser att 
företaget uppfyller de kriterier som ställs upp. Tiden för att gå igenom ett företags 
hållbarhetsredovisning låg på ca 10 timmar för ett GRI-registrerat företag och lite mer för ett 
icke-GRI-registrerat företag eftersom sidhänvisning oftast saknades. Då vi i denna studie har 
en positivisk ansats så skall det poängteras att vi så långt som möjligt försökt behålla en 
objektiv inställning, men ibland kunde det bli fråga om en subjektiv bedömning av en GRI- 
indikator, vilket vi anser var omöjligt att undvika.  
 
Den skala vi använde baserades delvis på en tidigare uppsats rörande GRI:s riktlinjer.64 
Anledningen till att vi använder den är att vi anser att den är uppbyggd på ett väldigt bra sätt 
för en enkel poängbedömning i vår studie. Vi har dock delvis ändrat skalan där vi anser att det 
varit nödvändigt för att kunna göra en bra bedömning. Vi har exempelvis valt att ge två poäng 
när företagen redovisar att information saknas men förklarat varför de inte tagit upp frågan, 
eftersom vi då anser att företaget redovisat enligt GRI:s riktlinjer. Detta handlar om fall där 
företaget exempelvis skriver att det inte förkommer något barnarbete. I detta fall finns då inga 
siffror eller annan information att redovisa, vilket gör att företaget erhåller två poäng. Den 
skala vi använder kan liknas vid en kvotskala, där det finns en absolut nollpunkt. I detta fall 

                                                             
63 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines/ 2007-12-15 12:15 
64 Andersen H, Aronsson D, Selmqvist A (2005) ”Är GRI:s riktlinjer en förutsättning för en bra 
hållbarhetsredovsining?”, Internationella handelshögskolan Jönköping 
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betyder noll poäng att ingen information har redovisats samtidigt som två poäng är dubbelt så 
mycket som en poäng.65 
 
Betygskalan ser ut på följande vis: 

� 0 poäng ges när informationen saknas helt i hållbarhets- eller årsredovisning eller där 
företaget skriver exempelvis att ”denna punkt redovisas ej”. 
 

� 1 poäng ges när indikatorn behandlas men där information som krävs för 2 poäng 
saknas. Taket för att få 1 poäng är satt relativt lågt, har företaget nämnt vissa delar av 
rekommendationen eller diskuterat runt området, har poäng givits. 
 

� 2 poäng ges när informationen finns med enligt GRI:s riktlinjer. 2 poäng ges även i de 
fall företaget rapporterar i en enhet som lätt kan konverteras till den enhet GRI 
rekommenderar. När information saknas men företaget har förklarat varför de inte 
tagit upp frågan ges även 2 poäng. 

 
4.4 Metodkritik 
Vårt val av tillvägagångssätt är givetvis inte problemfritt. Den text vi undersökte kan vara 
löpande och det kan vara en svårighet i att tolka det som skrivits. Olika företag kan också 
formulera och presentera samma information på olika sätt vilket kan göra informationen svår 
att jämföra mellan olika företag. Informationen kan också till viss del vara spridd i samma 
eller flera dokument vilket kan leda till att all information ej hittas. Summan av detta blir att 
informationen som efterfrågas av en speciell GRI-indikator kan återfinnas på olika ställen, 
vilket gör att risken finns att vi missar väsentlig information. Detta gäller speciellt de icke-
GRI-registrerade företagen, eftersom de i de flesta fall inte har ett sk. GRI-index, där det finns 
sidhänvisning till den berörda informationen. Genom att vi valt att granska och diskutera 
företagens hållbarhetsredovisning tillsammans anser vi dock att vi minimerat fel av detta slag. 
 
Vi är medvetna om att vissa av de företag som tidigare varit registrerade användare av GRI:s 
riktlinjer kan ha varit så under flera år, medan andra kanske bara varit registrerade ett år. 
Detta är dock inget vi undersöker i vår studie, kriteriet för att vara med i denna studie är att 
företaget varit registrerat minst ett år. 
 
Det har ibland varit svårt att poängbedöma vissa GRI-indikatorer. Speciellt svår att bedöma 
var SO1, dvs. inom Samhällsindikatorerna. Där efterfrågas information om ”Verksamhetens 
påverkan på samhället före, under och efter att verksamheten etableras”. Vi låter Electrolux 
redovisning verka som exempel, de skriver bland annat att en etablering av verksamhet i 
utvecklingsländer bidrar till positiva samhällsförändringar och att de skapar indirekt påverkan 
genom att de gynnar lokala leverantörer, uppmuntrar globala leverantörer etc. De ger också ett 
exempel om en ny fabrik i Juarez, Mexiko, som de skriver är en av de mest miljöanpassade 
kylskåpsfabrikerna inom Electrolux. Redovisar de här tillräcklig information för att erhålla 
full poäng, dvs. 2, trots att ingen information finns om påverkan efter att verksamheten 
etablerats? Efter att ha diskuterat detta sinsemellan kom vi dock fram till att endast 1 poäng 
kunde ges. Detta belyser dock på ett bra sätt de svårigheter som kan uppstå vid vår 
poängbedömning.  

                                                             
65 Dahmström Karin (2005) ”Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning”, 
Studentlitteratur, Lund, sid 30 
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5. Empiri – företagens hållbarhetsredovisningar 
I detta kapitel redogör vi för vårt material från granskningen av företagens 
hållbarhetsredovisningar. Vi börjar med en sammanställning av materialet för respektive 
företag. Efter detta visar vi resultatet i tabell och diagramform för att ge läsaren en bra 
överblick över resultatet. För den kompletta listan över poängbedömning se Bilaga 1.  
 
För att läsaren av denna studie ska förstå hur poängbedömningen gått till har vi valt att ta upp 
Trelleborgs hållbarhetsredovisning i detalj. Detta för att visa hur poängsättningen har gått till 
på de fem områden som utgör grunden för vår studie; Miljö (EN), Arbetsregler och 
Arbetsförhållanden (LA), Mänskliga rättigheter (HR), Samhälle (SO) och Produktansvar 
(PR).  Vi valde ut Trelleborg helt slumpvist bland de 12 företagen. För att underlätta 
läsbarheten i denna studie har vi valt att placera denna del i bilaga 2. 
 
Det visade sig, när vi samlade in vårt empiriska material, att Volvo som ej är en registrerad 
användare av GRI:s riktlinjer trots allt tillämpar GRI:s riktlinjer till viss del. Vår studie har 
som syfte att undersöka företag som är registrerade användare av GRI:s riktlinjer och jämföra 
dessa med företag som ej är registrerade användare. Volvo är således ett icke-GRI-registrerat 
företag.  

5.1 Vår poängbedömning av företagen 
Här följer en sammanfattning av alla företag uppdelat efter GRI-registrerade och icke-GRI-
registrerade där vi också redogör för total poäng inom varje kategori. Dessutom tillkommer en 
kort beskrivning av de olika företagens verksamhet så att läsaren får en inblick i vilken typ av 
företag det rör sig om. De flesta företag är dock kända för den breda allmänheten. 
 
5.1.1 GRI-registrerade företag 
 
Ericsson 
Ericsson är ett svenskt telekommunikationsföretag som grundades 1876 av L. M. Ericsson. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm och man har en omsättning på 132 miljarder kronor, 
antalet anställda är ca 67 000. 66 
 
MILJÖ 
Ericsson redovisar mycket information inom miljöområdet. De redovisar materialanvändning 
och energiförbrukning väldigt utförligt. När det gäller påverkan på biologisk mångfald så 
rapporterar de att deras kontorslokaler ligger i mer eller mindre urbana miljöer vilket gör att 
deras påverkan är liten. Det finns mycket information angående deras produkters påverkan på 
samhället men de rapporterar ej hur stor andel av de sålda produkterna och förpackningarna 
som är återvunna. Inga böter eller sanktioner för brott mot gällande miljölagstiftning 
rapporterades 2006 
Totala poäng på miljödelen 34 poäng, Ericsson erhöll 29 poäng 
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
Denna del av Ericssons redovisning är inte lika tillfredsställande som den tidigare. 
Redovisningen av anställda sker på ett utförligt sätt men det går inte att utläsa hur stor andel 
av de anställda som omfattas av kollektivavtal. Det finns relativt mycket information gällande 

                                                             
66 http://www.ericsson.com/se/om_ericsson/index.shtml 2007-12-12 
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skadefrekvens och frånvarodagar i Sverige. De har även redovisat åtgärder för att underlätta 
vid allvarliga sjukdomar där de samarbetar med bl.a. med IF/Metall och HIV/AIDS-program i 
Sydafrika. Mångfald och jämställdhet redovisas ganska knapphändigt, de tar exempelvis inte 
upp löneförhållanden mellan könen.  
Totala poäng på arbetsregler och arbetsförhållanden 18 poäng, Ericsson erhöll 9 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Redovisningen inom detta område är relativt fullständig och de har redovisning av i stort sett 
alla indikatorer. De rapporterar att alla nya medarbetare måste samtycka till deras 
uppförandekod och de kontrollerar även leverantörer i högriskländer utifrån deras tillämpning 
av mänskliga rättigheterna. När det gäller facklig anslutning så förordas detta av företaget. 
Det finns inga bevis för att barnarbete förekommit hos Ericssons leverantörer och detsamma 
gäller tvångsarbete. Alla leverantörer förväntas rätta sig efter Ericssons uppförandekod. 
Totala poäng på mänskliga rättigheter 12 poäng ,Ericsson erhöll 7 poäng 
 
SAMHÄLLE 
Även på detta område är Ericssons redovisning väldigt utförlig. De redovisar verksamhetens 
påverkan på samhället och när det gäller korruption har de analyserat alla sina affärsenheter 
och inga korruptionsincidenter inträffade under 2006. De är ett av få företag som redovisar 
lobbying och de skriver att de har långvariga relationer med regeringar runt om i världen. Det 
förekom inga lagöverträdelser som innebar större bötesbelopp för företaget under 2006.  
Totala poäng på samhällsindikatorerna 12 poäng, Ericsson erhöll 10 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Ericsson har relativt mycket information även på denna indikator. De följer lagstiftningen vad 
gäller produkters och tjänsters effekter på hälsa och säkerhet men redovisar ej den produkt- 
och tjänsteinformation som krävs. När det gäller program för efterlevnad av lagar och regler 
för marknadskommunikation så har de mycket information där de bland annat hänvisar till sin 
etiska uppförandekod. När det gäller böter för eventuella lagöverträdelser i samband med 
tillhandahållande och användande av produkter så inträffade inga sådana händelser under 
2006. 
Totala poäng på produktansvar 8 poäng, Ericsson erhöll 5 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, Ericsson erhöll 60 poäng 
 
Holmen 
Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar ca 2,7 miljoner ton papper och kartong per 
år. Dominerande marknad är Europa och koncernen omsätter årligen cirka 19 miljarder 
kronor. Antalet anställda är cirka 5 000.67 
 
MILJÖ 
Holmen har en relativt utförlig redovisning av miljöindikatorerna och gällande material och 
energiförbrukning får de i stort sett full poäng. Deras redovisning av vattenanvändning och 
påverkan på biologisk mångfald är svår att hitta och är dessutom inte särskilt utförlig. 
Redovisningen av utsläpp är ganska ojämn och här finns information som inte redovisas, 
såsom utsläpp av vatten. Dock är redovisningen av mängden avfall och läckage omfattande. 

                                                             
67 http://www.holmen.com/Main.aspx?ID=a9ccff45-43a4-4913-ae2c-94c5577ca735 2007-12-13   
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Redovisningen av produkters påverkan på miljön är överlag utförlig och även böter och 
sanktioner mot brott redovisas tydligt. 
Holmen erhöll 23 poäng 
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
Holmen redovisar dessa indikatorer bristfälligt. De redovisar det totala antalet medarbetare 
och personalomsättning relativt utförligt precis som skadefrekvens och åtgärder vid allvarlig 
sjukdom. Kollektivavtal är däremot något som redovisas mindre utförligt. Sammansättning av 
styrelse och ledning är väldigt bristfällig då det ej finns uppdelning efter ålder eller 
minoritetsgrupp. Resterande indikatorer redovisas ej.  
Holmen erhöll 6 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Redovisningen inom detta område är också relativt bristfällig. Granskning av mänskliga 
rättigheter redovisas med blandad kvalitet. Redovisning finns angående de antal fall av 
diskriminering som förekom 2006, dock redovisas ej de åtgärder som vidtogs mot dessa. 
Ingen redovisning finns heller angående verksamhet där föreningsrätt eller kollektivavtal är i 
riskzonen. Då det gäller redovisning av verksamheter där risk föreligger för barnarbete och 
tvångsarbete hänvisar de till användningen av FN:s Global Compact. 
Holmen erhöll 5 poäng 
 
SAMHÄLLSINDIKATORER 
Detta område är ett av de som Holmen redovisar mest information. De har mycket 
information angående deras verksamhets påverkan på samhället. Då det gäller korruptionsrisk 
så finns ingen redovisad information. De redovisar att inga korruptionsincidenter eller 
utbildningar i anti-korruptionspolicy ägde rum under 2006, det förekom heller inga 
bötesbelopp angående eventuella lagöverträdelser. Politiska ställningstaganden och 
deltagande i lobbying är däremot ej tillräckligt klart beskrivna. 
Holmen erhöll 9 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Holmens har en utförlig redovisning av produktansvar. De följer de lagar som finns i Europa, 
USA och andra länder där deras produkter marknadsförs. Varje kund kan exempelvis 
tillhandahålla ett säkerhetscertifikat för den produkt som införskaffas. Inga bötesbelopp för 
lagöverträdelser utbetalades under 2006. Holmen uppger att det följer Svenska 
annonsföreningen och Sveriges annonsörers förenings etiska principer. 
Holmen erhöll 5 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, Holmen erhöll 48 poäng 
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Sandvik 
Sandvik är en koncern med avancerade verktygsprodukter. Företaget finns i 130 länder över 
hela världen. Koncernen har 42 000 anställda och en omsättning på cirka 72 miljarder 
kronor.68 
 
MILJÖ 
Sandviks redovisning av miljöindikatorerna är inte helt utförlig. De redovisar dock 
materialanvändning och andel återvunnet material. Då det gäller energiförbrukning så 
redovisar de både indirekt och direkt förbrukning. Deras redovisning av utsläpp och avfall är 
dock bristande då de endast redogör för utsläpp av växthusgaser. Vattenförbrukningen 
redovisas väl och de tar även upp att mer än hälften av vattenförbrukningen sker i Sverige. 
När det gäller produkter och tjänster har de ingen redovisning överhuvudtaget. 
Sandvik erhöll 14 poäng 
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
Sandviks redovisning av dessa indikatorer är relativt omfattande. De redovisar det totala 
antalet medarbetare och personalomsättning, dock utan indelning efter kön, åldersgrupp och 
region. Det finns även information angående skadefrekvens, frånvarodagar och åtgärder vid 
allvarliga sjukdomar. Utbildningstimmar per anställd redovisas utförligt där de även tar upp 
indelningen i olika kategorier såsom tjänstemän och verkstadsarbetare. 
Jämställdhetsredovisningen behandlar sammansättningen av styrelsen och ledningen utifrån 
andelen kvinnor och män dock behandlas ej löneförhållanden mellan könen. 
Sandvik erhöll 7 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Redovisningen inom detta område är relativt bristfällig. Sandvik redovisar att de regelbundet 
genomför riskutvärderingar i alla länder där verksamhet bedrivs med avseende på mänskliga 
rättigheter. De uppger även att mer än 81 % av deras medarbetare har utbildats angående 
policys och procedurer rörande mänskliga rättigheter som är relevanta för organisationens 
verksamhet. Ingen information finns dock angående diskriminering inom företaget. Då det 
gäller redovisning av åtgärder som vidtagits mot barnarbete och tvångsarbete så uppger de att 
de ”accepterar inte förekomsten av vare sig barnarbete eller tvångsarbete”. 
Sandvik erhöll 5 poäng 
 
SAMHÄLLSINDIKATORER 
Sandvik har relativt omfattande redovisning inom detta område. De skriver att mer än 81 % 
av de anställda har utbildats i företagets anti-korruptionspolicy och inga allvarliga incidenter 
vad gäller korruption har ägt rum under 2006. Då det gäller företagets påverkan på samhället 
tar de bland annat upp att deras anläggningar i Asien är en stor del av kulturen och 
infrastrukturen där. De redovisar inga politiska ställningstaganden och inte heller eventuella 
lagöverträdelser. 
Sandvik erhöll 7 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Sandvik redovisar väldigt lite information inom detta område. Vad gäller produkters och 
tjänsters effekter på hälsa och säkerhet så redovisas detta dock ganska utförligt. De skriver 
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bl.a. att de ska miljöcertifiera alla betydande produktions-, service- och distributionsenheter. 
De övriga indikatorerna redovisas inte. 
Sandvik erhöll 2 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, Sandvik erhöll 33 poäng 
 
SAS 
SAS grundades 1946 av de tre nationella flygbolagen i Sverige, Danmark och Norge. 
Huvudkontoret ligger i Haga norr om Stockholm.69 

 
MILJÖ 
SAS redovisar väldigt detaljerat inom miljöområdet. De redovisar användning av material, 
energi och vatten på ett utförligt sätt. SAS uppger att deras påverkan på biologisk mångfald är 
lite säregen då de i normala fall inte äger någon mark, men SAS redovisar ändå denna 
indikator. Redovisningen av växthusgaser, utsläpp och avfall redovisas mycket utförligt. 
Betydande läckage redovisas, där de skriver att det under 2006 upptäcktes ett läckage av olja 
och diesel på Köpenhamns flygplats. Initiativ för att minska SAS miljöpåverkan kan inte 
annat än ges full poäng, där de på många ställen visar på hur de arbetar, med exempelvis 
miljövänligare flygbränsle.  
SAS erhöll 27 poäng 
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLADEN 
Återigen redovisningsområde där SAS är väldigt grundliga. Antalet medarbetare, 
kollektivavtal och dylikt är redovisade. SAS skriver också att alla anställda är täckta av 
kollektivavtal och varselperioden följer den nationella lagstiftningen. Skadefrekvens och 
arbetsrelaterade sjukdomar är utförligt redovisade, detsamma gäller utbildning för att 
förhindra olyckor. Sammansättning av styrelse och ledning redovisas, dock är 
löneförhållanden mellan män och kvinnor lite otydliga. 
SAS erhöll 15 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Gällande mänskliga rättigheter redovisar SAS återigen väldigt utförliga. Vid val av 
leverantörer skall exempelvis företräde ges åt leverantörer som kan visa att de har ett 
miljöledningssystem och som arbetar i enlighet med FN:s deklarationer om mänskliga 
rättigheter, där samtliga leverantörer av strategisk betydelse granskas. SAS skriver vidare att 
inga fall av diskriminering ägt rum 2006. De redovisar däremot mindre utförligt gällande 
identifierade verksamheter där föreningsrätt och kollektivavtal är i riskzonen och barnarbete 
eller tvångsarbete förekommer.  
SAS erhöll 9 poäng 
 
SAMHÄLLSINDIKATORER 
SAS redovisning av deras påverkan på samhället är fullständig. De ger en beskrivning i detalj 
hur deras verksamhet påverkar samhället på det sociala, miljömässiga, ekonomiska området. 
SAS har också klar och tydlig information om att alla områden ständigt analyseras efter risker 
för korruption, och att all personal blir undervisade i området. SAS politiska 
ställningstaganden och deltagande i lobbying är också tydligt redovisade. Gällande större 
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bötesbelopp har SAS lagt undan 100 miljoner sek för 2006, gällande en utredning om olaglig 
priskoordination inom flygfraktbranschen.  
SAS erhöll 12 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Livscykelstadier där produkters och tjänsters effekter på hälsa och säkerhet bedöms är mycket 
utförligt redovisade. SAS skriver bland annat att bränslet är dess stora svaghet, därför är de 
involverade i en ny typ av jetbränsle baserat på förnyelsebara resurser. SAS program för 
efterlevnad av lagar är också väl beskrivet. De har en uppförandekod som samtliga 
medarbetare i koncernen ska följa. Inga böter har krävts för 2006 gällande att lagar och 
förordningar inte följts vid användandet av produkter och tjänster. 
SAS erhöll 8 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, SAS erhöll 71 poäng 
 
TeliaSonera 
TeliaSonera är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. Antalet 
anställda är ca 28 528. Nettoomsättningen 2006 var dryg 91 miljarder kronor.70 
 
MILJÖ 
Telia presenterar mycket information om de miljömässiga indikatorer. De redovisar sin 
energiförbrukning och vattenanvändning på ett utförligt sätt. De redovisar också att de inte 
har någon materialanvändning eftersom de inte har några produktionsanläggningar. Telia 
redovisar mindre information angående dess påverkan på naturen, de redovisar bland annat 
ingen storlek på markyta som används i anslutning till skyddade områden. Utsläpp av 
växthusgaser och andra gaser samt övriga utsläpp redovisas. Gällande avfall redovisar Telia 
mycket information och delar in det i flera kategorier. Telias miljöarbete med att minska 
produkter och tjänsters miljöpåverkan och den del av de sålda produkter och förpackningar 
som är återvunna är däremot mindre utförligt redovisade. 
Telia erhöll 22 poäng 
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLADEN 
Mycket information finns angående antalet medarbetare per funktion, typ av anställning och 
region. Total personalomsättning är också väldigt utförligt redovisad. Telia redovisar också 
mycket information om andel anställda som omfattas av kollektivavtal. Arbetsolyckor 
redovisas också, likaså utbildning angående riskkontroll. Sammansättning av styrelse och 
ledning samt löneförhållanden mellan män och kvinnor är dock relativt oklar, där de endast 
skriver att de har en policy att betala samma lön mellan könen 
Telia erhöll 15 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Det finns ganska lite information om mänskliga rättigheter där de mestadels skriver att det 
inte finns data på området. De säger vidare det inte finns några fall av diskriminering, eller 
verksamhet där föreningsrätt eller kollektivavtal är i riskzonen. Telia redovisar även att det 
inte föreligger någon risk för barnarbete eller tvångsarbete. 
Telia erhöll 8 poäng 
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SAMHÄLLSINDIKATORER 
Telia redovisar relativt mycket information inom detta område. De skriver bl.a. att de ibland 
försöker etablera sig på orter som är mindre tätbefolkade för att påverka samhället positivt, de 
har exempel på contact centers i finland som är lokaliserade på mindre orter. Telia skriver att 
de har undersökt alla affärsenheter och att ingen korruption påträffats. Andelen av de 
anställda som utbildats i anti-korruptionspolicy och rutiner är mindre detaljerad. De skriver 
dock att de i maj 2007 lanserar ett nytt program, ”code of ethics” som skall göra detta bättre 
vid 2008. Politiska ställningstaganden redovisas .  
Telia erhöll 6 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Inte så mycket information om produkters och tjänsters effekter på hälsa. De skriver bara 
delvis om elektromagnetisk strålning och dylikt.  Telia redovisar dock information om bl.a. 
SAR-värden.  
Telia erhöll 5 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, Telia erhöll 56 poäng 
 
Trelleborg 
Trelleborg AB grundades 1905 och företaget utvecklar högpresterande lösningar som tätar, 
dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Koncernen omsätter cirka 27 miljarder 
kronor och har 24 000 anställda i 40 länder. Huvudkontoret ligger i Trelleborg, Sverige.71 
 
MILJÖ 
Trelleborg redovisar mycket information inom miljöområdet. De har tydlig information om 
material, energi, vatten och deras påverkan på den biologiska mångfalden. Utsläpp och avfall 
redovisas också genomgående, där både koldioxidutsläppen och andra relevanta indirekta 
utsläpp av växthusgaser redovisas. Trelleborg redovisar också information om betydande 
läckage, dock utan volym på utsläppen. När det gäller produkters påverkan på miljön och hur 
mycket som är återvinningsbart redovisar de mindre detaljerad information. Böter och 
sanktioner för brott mot gällande miljölagstiftning tas däremot upp tydligt. 
Trelleborg erhöll 29 poäng 
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLADEN 
Trelleborg redovisar inte så mycket information på denna del. De har emellertid en 
uppdelning på hur många medarbetare det är inom koncernen, uppdelat på kön och region. 
Redovisning av anställda sker överlag på ett tydligt sätt, exempelvis att andel anställda som 
omfattas av kollektivavtal är mer än 50 %. Skadefrekvens och arbetsrelaterade sjukdomar 
redovisas utförligt, tillsammans med utbildningstimmar per anställd. Trelleborg redovisar 
dock mindre information om sammansättning av styrelse och ledning utifrån minoritetsgrupp, 
de redovisar inte löneförhållanden mellan män och kvinnor. 
Trelleborg erhöll 9 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER’ 
Trelleborgs redovisning inom detta område är minimal. De har ingen information om 
investeringsöverenskommelser och andel viktiga leverantörer som genomgått granskning 
beträffande mänskliga rättigheter. Diskriminering däremot redovisas detaljerat där de tar upp 
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fem fall av diskriminering som anmälts och granskats för 2006. Vad gäller barnarbete och 
tvångsarbete nämner de bara att inga incidenter skett. 
Trelleborg erhöll 3 poäng 
 
SAMHÄLLSINDIKATORER 
Samhälle är ett annat område som Trelleborg redovisar mer eller mindre utförligt. De har 
ingen information om verksamhetens påverkan på samhället. De har också något oklar 
information gällande korruptionsrisk och anti-korruptionspolicy och rutiner.  Politiska 
ställningstaganden och deltagande i lobbying känns däremot väl utvecklat där de skriver vilka 
policys som de i huvudsak följer. De redovisar också bötesbelopp som följd av 
lagöverträdelser 
Trelleborg erhöll 5 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Trelleborg redovisar produktansvaret ganska utförligt. Vid utvecklingen av nya produkter tas 
hänsyn till lag- och kundkrav samt miljö- och arbetsmiljöaspekter i tillverkningsskedet.  
Trelleborg skriver också att de tillhandahåller produktinformation i form av märkning, 
säkerhetsdatablad och dylikt.  De nämner även att företaget är medlem i Sveriges 
annonsförening och följer dess etiska regler.  
Trelleborg erhöll 4 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, Trelleborg erhöll 50 poäng 
 
5.2.2 Icke-GRI-registrerade företag 
 
Electrolux 

Electrolux grundades 1919 och företaget är idag en av världens största tillverkare av 
vitvaror. Antal anställda är 77 500 och omsättningen är ca.124 miljarder svenska kronor.  
Huvudkontoret ligger Stockholm.72   

 
MILJÖ 
När det gäller redovisning av miljö så är Electrolux redovisning minimal. Material- och 
energianvändning är dock ett område som de redovisat tydligt. Information angående vatten 
och biologisk mångfald går däremot ej att utläsa. Däremot finns det mycket information 
angående utsläpp. Initiativ för att minska produkter och tjänsters miljöpåverkan samt 
minskningens omfattning redovisas, där de bland annat tar upp att de hela tiden försöker 
förbättra sina produkters miljöegenskaper. 
Electrolux erhöll 10 poäng 
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
Electrolux redovisning av dessa indikatorer är inte fullständig. De uppger hur många anställda 
de har, dock ingen indelning per kön och region. Gällande skadefrekvens och frånvarodagar 
så redovisar de detta på ett detaljerat sätt. Gällande arbetsmiljön har de mycket information 
och säkerhetsutbildning för anställda finns.  När det gäller mångfald och jämställdhet så 
redovisar de ej löneförhållande mellan kvinnor och män. 
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Electrolux erhöll 7 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Även vad gäller redovisning av mänskliga rättigheter så är Electrolux redovisning mindre 
utfrölig. De hänvisar till sin uppförandekod då det gäller åtgärder som vidtagits mot 
barnarbete och tvångsarbete. Detsamma gäller den granskning som görs av leverantörer. I 
övrigt redovisar de inget under denna kategori. 
Electrolux erhöll 3 poäng 
 
SAMHÄLLSINDIKATORER 
Electrolux redovisar sin påverkan på samhället relativt detaljerat, de bidrar bl.a. till positiva 
samhällsförändringar i och med etableringar i utvecklingsländer. Gällande korruption 
hänvisar de till en fungerande anti-korruptionspolicy och även användandet av FN:s Global 
Compact. Då det gäller lobbying så skriver de bland annat att de kontaktar lokala politiker vid 
intresse. 
Electrolux erhöll 4 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Electrolux redovisning av produktansvar är över lag otydlig. Dock skriver de relativt mycket 
om produkters och tjänsters effekter på kunders hälsa där de tar upp att deras miljöpolicy 
handlar bl.a. om förbättrad användning av produkterna. De tar även upp hur kunder kan 
inhämta produktinformation för nyinköpta produkter. De redogör ej för eventuella program 
för efterlevnad av lagar relaterade till marknadskommunikation och heller inte om eventuella 
bötesförelägganden i samband med tillhandahållande av produkter. 
Electrolux erhöll 2 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, Electrolux erhöll 26 poäng 
 
H&M 
H&M grundades 1947 av Erling Persson. Idag säljs kläder och kosmetik i omkring 1 500 
butiker världen över. Koncernen har drygt 60 000 medarbetare och omsättningen 2006 
uppgick till drygt 80 miljarder sek.73  
 
MILJÖ 
H&M redovisar mycket lite information inom miljöområdet. Det finns inga siffror för 
material- eller vattenanvändning men energiförbrukning redovisas. Det finns ingen direkt 
information om H&M:s påverkan på den biologisk mångfalden, de diskuterar dock att de 
aktivt vill bidra till att minska miljöeffekterna av bomullsodlingar. Utsläpp av växthusgaser 
redovisas däremot, precis som behandlingen av vattenavfall och andra avfall.  De har även 
information om miljöpåverkan under själva klädtillverkningsprocessen men däremot inga 
redovisade siffror. De har dålig information om återvinning, och ingen information om de 
brutit mot gällande miljölagstiftning.  
H&M erhöll 10 poäng 
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLADEN 
H&M  redovisar  antalet medarbetare per land och region, dock lite otydlig information om 
dess personalomsättning. Detsamma gäller andel anställda som omfattas av kollektivavtal. 
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Skadefrekvens och arbetsrelaterade sjukdomar redovisas ej. Utbildningstimmar bland 
medarbetare redovisas mindre utförligt. Sammansättning av styrelse och ledning redovisas, 
där de skriver att det i styrelsen ingår sex kvinnor och sju män och sex av 13 är anställda i 
bolaget. Inga löneförhållanden finns redovisade.  
H&M erhöll 6 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Mänskliga rättigheter är det område där H&M har mest redovisning. De har ett eget 
granskningsprogram som redovisas väldigt noggrant, där de visar på hur många misstänkta 
fall som fanns angående misskötande av leverantörer, diskriminering i fabriker, brott mot 
kollektivavtal, barnarbete och tvångsarbete under 2006. H&M skriver också att ett oberoende 
granskningsorgan gör granskningar av fabriker.  
H&M erhöll 12 poäng 
 
SAMHÄLLSINDIKATORER 
H&M:s redovisning av samhällsindikatorerna är relativt utförlig. Dess påverkan på samhället 
känns dock oklar, och dåligt med information ges. Korruptionsrisk redovisas, men avdrag ges 
för att andel som utbildats i anti-korruptionspolicy ej redovisas. Politiska ställningstaganden 
och deltagande i lobbying är också mindre utförligt redovisade.  
H&M erhöll 7 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Gällande produktansvar så har H&M omfattande redovisning. De skriver bland annat att 
ambitionen är att säkerhetsställa att alla kunder alltid känner sig säkra gällande kvalitet på 
produkten. De har bl.a. kvalitetskontrollanter som inspekterar produktionen. De har också 
mycket information angående klädtillverkningens effekter på fabriksarbetarna. H&M skriver 
också att de följer lagar och praxis runt produktinformation, de säljer exempelvis inte riktig 
päls och logos på tröjor får inte vara stötande. H&M skriver vidare att de följer en mängd 
olika lagar och frivilliga åtaganden som är relaterade till marknaden. Finns dock ingen 
information om större bötesbelopp som resultat av att lagar och förordningar inte följts  
H&M erhöll 6 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, H&M erhöll 41 poäng 
 
SCA 
SCA är ett konsumentvaruföretag och pappersföretag och företaget grundades 1929. 
Omsättningen under 2006 var drygt 100 miljarder kronor och företaget har ca 51 000 
anställda i 50-talet länder. 74 
 
MILJÖ 
SCA redovisar mycket information gällande energi, material och vatten användning. 
De redovisar dock lite mindre utförligt gällande påverkan på den biologiska mångfalden. 
Utsläpp av växthusgaser och avfall redovisas. Vad gäller produkters miljöpåverkan skriver 
SCA att de utvärderar produkterna i olika faser av deras livscykel. Återvinning är ett område 
som redovisas med skiftande, det finns inte mycket siffror, men de skriver att de ibland visar 
prov på en förmåga att återanvända de mest problematiska produkterna, t.ex. slam.  
SCA erhöll 24 poäng 
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ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLADEN 
SCA:s redovisning om medarbetare är reltivt utvecklad. Dock saknas vissa delar, som typ av 
anställning. Andel anställda som omfattas av kollektivavtal redovisas däremot, där 70 % 
omfattas av SCA:s kollektivavtal. SCA:s redovisning av dess arbete med arbetsskador är 
mycket detaljerad. Det är dock en oklar bild av hur utbildningen för att förhindra 
arbetsolyckor ser ut. Jämställdhet i ledningen redovisas mest utifrån nationaliteter bland 
SCA:s 300 högsta befattningshavare 2006, och hur könsfördelning ser ut bland dessa. Inga 
löneförhållanden mellan män och kvinnor finns redovisade 
 SCA erhöll 11 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Mänskliga rättigheter tillsammans med diskriminering är något som SCA redovisar 
genomgående utförligt. De skriver bl.a. att i linje med deras uppförandekod policy för hälsa 
och säkerhet har de åtagit sig att inte acceptera diskriminering och att arbetsplatserna ska vara 
säkra.  SCA skriver vidare att det är varje medarbetares rätt att själv avgöra om de vill vara 
medlem i en facklig organisation eller inte. De skriver också att de bedriver verksamhet mot 
barnarbete och tvångsarbete. 
SCA erhöll 8 poäng 
 
SAMHÄLLSINDIKATORER 
Återigen mycket utförlig redovisning och en diskussion finns angående företagets relation till 
samhället. SCA skriver att de bidrar både direkt och indirekt till de samhällen de är 
verksamma i och de strävar efter att aktivt bidra till utvecklingen på de platserna de befinner 
sig på. Korruptionsrisker och arbete med detta redovisas utförligt, där SCA skriver att de för 
att undvika korruption, bedrägerier eller oetiska affärsmetoder, arbetar aktivt med 
utbildningsprogram. 
SCA erhöll 7 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Detta område redovisar SCA skiftande. Mycket information finns om produkter och tjänsters 
effekter på hälsa, men lite mindre om produkt- och tjänsteinformation. Inte fullständig 
information angående marknadskommunikation och uppfyllande av lagar och förordningar. 
SCA erhöll 4 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, SCA erhöll 54 poäng 
 
Skanska 
Skanska grundades 1887 och sysslar med byggrelaterade tjänster samt projektutveckling. 
Koncernen omsatte drygt 126 miljarder för 2006 och antalet anställda är ca 56 000.75 
 
MILJÖ 
Skanska redovisar ganska mycket information inom miljöområdet. De områden som Skanska 
redovisar mindre utförligt är material-, energi-, vatten- och återvinningsområdet. Skanska 
skriver att deras största inverkan på den biologiska mångfalden är när de bygger vägar och 
broar. Koldioxidutsläpp diskuteras flitigt men inga siffror redovisas. Avfall redovisas, där de 
skriver att stora mängder avfallsprodukter återvinns. De har också tydliga initiativ för att 

                                                             
75 http://www.skanska.se/ 2007-11-12 
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minska sin miljöpåverkan, där de skriver om miljötänkandet i alla led, allt från byggprocessen 
till leasing av miljövänliga bilar. 
Skanska erhöll 14 poäng 
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLADEN 
Detta är en kategori där Skanska redovisar skiftande. Information finns om antalet 
medarbetare uppdelat per land, men personalomsättning och kollektivavtal är däremot mindre 
redovisade. Skadefrekvens och arbetsrelaterade sjukdomar är något som redovisas ingående, 
där all tänkbar information finns. Skanska redovisar mycket information om hur företaget 
arbetar med lika förhållanden mellan män och kvinnor, men siffror gällande lön redovisas 
inte. 
Skanska erhöll 11 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Redovisningen av mänskliga rättigheter är väldigt ofullständig . Det enda området som gett 
poäng är inom diskrimineringsområdet, där de skriver att oavsett bakgrund så är det vad man 
bidrar med som spelar roll, oavsett om man tillhör en majoritet eller minoritets grupp. 
Barnarbete, tvångsarbete etc. diskuteras inte alls. 
Skanska erhöll 1 poäng 
 
SAMHÄLLSINDIKATORER 
Ännu ett område med mycket lite information. Poäng har tilldelats beträffande  
korruption, där Skanska är med och utvecklar byggbranschens första uppsättning 
gemensamma principer för att bekämpa mutor och korruption. Skanska skriver att de har 
nolltolerans när det gäller alla former av mutor eller korruption, och de skriver att om en 
incident inträffar handläggs den snabbt, utan hänsyn till kostnader eller kommersiella 
konsekvenser, och en fullständig redogörelse lämnas till lämpliga myndigheter. 
Skanska erhöll 4 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Några poäng har givits för att de diskuterar bostadsbyggande, väggbyggande och andra 
arbeten som påverkan samhället. Efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga åtaganden har 
också gett poäng. Ingen information ges dock om bötesbelopp funnits med i skanskas 
verksamhet. 
Skanska erhöll 3 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, Skanska erhöll 33 poäng 
 
Swedbank 
Swedbank är en av de största bankkoncernerna i Norden och Baltikum. Swedbank har 9 
miljoner privatkunder och 475 000 företagskunder. Antalet anställda är ca 21 500 personer76 
 
MILJÖ 
Swedbank har väldigt lite redovisning inom de miljömässiga indikatorerna. De redovisar inga 
indikatorer gällande materialanvändning och påverkan på biologisk mångfald. Inte heller när 
det gäller avfall och läckage får företaget några poäng. De redovisar dock koldioxidutsläpp i 
Sverige och även direkt energiförbrukning på ett relativt uttömmande sätt. Den indikator som 

                                                             
76 http://www.swedbank.se/sst/inf/om-swedbank/0,,4280,00.html 2007-11-28 
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redovisas till största del är produkter och tjänsters miljöpåverkan. De har bl.a. ett samarbete 
med WWF i form av Världsnaturkorten där banken skänker pengar till Världsnaturfondens 
projekt när kunden använder kortet. De erbjuder även placeringar i etik- och miljöfonder.  
Swedbank erhöll 5 poäng 
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
Även dessa indikatorer redovisas väldigt bristfälligt. När det gäller totalt antal medarbetare 
och personalomsättning redovisar de dock relativt mycket information och tar även upp hur 
många som har heltidsanställning på företaget. Genomsnittligt antal utbildningstimmar 
redovisas, dock fördelas det ej per anställningskategori. Då det gäller sammansättningen av 
styrelse och ledning så redovisar de andel kvinnor och män och även åldersgrupp.  
Swedbank erhöll 5 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Då det gäller redovisningen av mänskliga rättigheter så redovisar Swedbank endast två 
indikatorer. Dessa är identifierad verksamhet där risk föreligger för barnarbete och 
identifierad verksamhet där risk föreligger för tvångsarbete. Även angående dessa så uppger 
de enbart att de stödjer FN:s Global Compact. Någon redovisning av övriga indikatorer 
förekommer inte. 
Swedbank erhöll 2 poäng 
 
SAMHÄLLSINDIKATORER  
Swedbanks redovisning angående påverkan på samhället är mycket bred där de bland annat 
tar upp att de ofta är först inom sin kategori när det gäller att etablera sig i invandrartäta 
områden. Då det gäller redovisning av korruptionsrisk så hänvisar de återigen till Global 
Compact. Då det gäller ställningstaganden och lobbying så anger de att de sysslar med stor 
del sponsring. 
Swedbank erhöll 4 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Swedbanks redovisning av produktansvar är minimal. De redovisar ej de livscykelstadier där 
produkters och tjänsters effekter på hälsa bedöms och inte heller vilka lagar och regler som 
följs när det gäller marknadskommunikation. Den enda indikator som redovisas handlar om 
produkt- och tjänsteinformation där de bland annat tar upp kundernas krav på sekretess och 
säkerhet i hanteringen av uppgifter.  
Swedbank erhöll 1 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, Swedbank erhöll 14 poäng 
 
Volvo 
Volvo är världsledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och 
industriella drivsystem samt komponenter och tjänster till flygindustrin.77 Volvo har mer än 
83 000 anställda. Koncernen omsätter omkring 248 miljarder. 
 
MILJÖ 
Volvo redovisar mycket information inom miljöområdet, dock finns ingen volym på 
materialanvändning. Energiförbrukning och vattenanvändning redovisas. När det gäller 

                                                             
77 http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/Volvo+Group/ 2007-12-01 
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påverkan på den biologiska mångfalden har Volvo mycket information. Volvo äger enligt 
dem själva 10 miljoner m2 mark, och på det stora hela säger de att alla deras fabriker på ett 
eller annat sätt påverkar den biologiska mångfalden. Direkta och indirekta utsläpp av 
växthusgaser, tillsammans med utsläpp av ozonnedbrytande ämnen är mycket utförligt 
redovisade. Volvo skriver att de inte har ett rapporterat läckage sedan 1999. Initiativ för att 
minska produkter och tjänsters miljöpåverkan är lite otydligt beskrivet, de skriver bl.a att bilar 
påverkar samhället genom hela livscykeln, och de rekommenderar därför sk. Eco-driving och 
miljövänligare bilar. Volvo skriver också att deras bilar byggs för att lätt kunna återvinnas, 
där det återvinns 85 % av en bils vikt. 
Volvo erhöll 29 poäng 
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLADEN 
Volvo har relativt mycket information om medarbetare och personalomsättning. 
Skadefrekvens och arbetsrelaterad sjukdom är också utförligt redovisade. Utbildningstimmar 
för anställda finns dock inte redovisade. Sammansättning av styrelse och ledning redovisas, 
där de både visar på kön och nationalitet i ledande positioner. Det finns dock ingen 
redovisning gällande löneförhållanden mellan män och kvinnor. 
Volvo erhöll 10 poäng 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Volvo behandlar mänskliga rättigheter mest i termer av att de följer ”Ford Motor Company 
Global Terms & Conditions and Social Responsibility Guide”. Volvo förväntar sig att alla i 
ledet agerar i enigt med dessa principer. De skriver också att de har nolltolerans angående 
diskriminering och mobbning på arbetsplatsen och alla nyanställda får utbildning inom 
området. Volvo är också emot barnarbete och anställer därför ingen under 15 år, tvångsarbete 
skall heller under inga omständigheter finnas. 
Volvo erhöll 6 poäng 
 
SAMHÄLLSINDIKATORER 
Volvo redovisar ganska detaljerad information om samhället. Gällande korruptionsrisk så 
skriver Volvo att mutor och dylikt är helt förbjudet. De skriver också om lobbying, där det är 
viktigt att de är genomskinliga och ärliga så att företagets intressen gynnas på både lång och 
kort sikt. Volvo skriver också att de under de senaste 15 åren inte brutit mot rådande 
lagstiftning, och all verksamhet sker enligt rådande lagar och normer 
Volvo erhöll 9 poäng 
 
PRODUKTANSVAR 
Volvo redovisar information om att fem miljoner människor årligen skadas i bilolyckor. 
Genom detta har Volvo ett stort ansvar och jobbar aktivt med att minska riskerna. De skriver 
att de deltar i många projekt designade för att minska trafikolyckor, men att säkra vägar och 
säker bilkörning är minst lika viktigt som säkra bilar. Gällande marknadsinformation så har 
Volvos bilar den information som varje land kräver. 
Volvo erhöll 6 poäng 
 
Sammanlagda poäng 84, Volvo erhöll 60 poäng 
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5.2 Sammanställning av resultatet i tabell och diagramform 
I detta avsnitt förtydligar vi det resultat som framkommer i studien för att ge läsaren en mer 
överskådlig bild. Vi börjar med en genomgång av de företag som ingår i studien för att ge 
läsaren en tydlig bild av vilka företag som är GRI-registrerade och vilka som inte är det. För 
en komplett lista över vår poängbedömning för varje företag hänvisar vi till bilaga 1. Nedan 
ges en detaljerad tabell över de företag som ingår i studien och hur deras 
hållbarhetsredovisningar är uppbyggda. Detta för att på ett tydligt sätt visa på skillnader 
mellan företagen. 
 

Företag 
GRI-

registrerade 

 
Har 
GRI-
index 

Separat- 
hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisningen 
tredjepartsgranskad 

     

Ericsson JA JA Ja  Ja* 

Holmen JA JA Ja  Ja 

Sandvik JA JA Ja  Nej 

SAS JA JA Nej  Ja 

Telia JA JA Ja  Nej 

Trelleborg JA JA Ja   Ja* 
      

Electrolux NEJ NEJ Ja  Nej 

H&M NEJ NEJ Delvis**  Nej 

SCA NEJ NEJ Ja  Ja*** 

Skanska NEJ NEJ Nej  Nej 

Swedbank NEJ NEJ Nej  Nej 

Volvo NEJ JA Ja  Nej 
Tabell 1. Hur företagens hållbarhetsredovisningar är uppbyggda 
 
* Tredjepartsgranskningen avser utvalda indikatorer 
** H&M har endast ett separat dokument som heter ”H&M och socialt ansvar” 
*** Tredjepartsgranskningen avser utvalda områden 
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I nedanstående figur redovisas vår sammanlagda poängbedömning av företagen utifrån GRI:s 
riktlinjer. Vi har sammanställt företagens poäng på de olika grupperna av indikatorer och 
resultatet redovisas i procent. SAS, som är GRI-registrerade, var det företag som redovisade 
mest information i förhållande till GRI:s riktlinjer. De fick totalt 71 poäng av 84, vilket 
innebär 84 % i detta diagram. Swedbank, som inte är GRI-registrerade, var det företag som 
redovisade minst andel information och de fick endast totalt 19 poäng vilket innebär drygt 20 
%.  
 

 
 
Nedan återges poängbedömningen på miljöindikatorerna. Ericsson, Trelleborg och Volvo 
hade alla tre lika många poäng. De tre företag som redovisade minst antal miljöindikatorer var 
alla icke-GRI-registrerade företag.  
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Nedan återges poängbedömningen på de indikatorer som berör arbetsregler och 
arbetsförhållanden. SAS och Telia fick lika många poäng och utmärkte sig i och med att de 
fick långt fler poäng än de överiga företagen. Swedbank och H&M var de företag som fick 
minst poäng. 
 

 
 
Nedan återges poängbedömningen på de indikatorer som berör mänskliga rättigheter. H&M 
var här det enda företag som fick full poäng på alla indikatorer. Noterbart är att Skanska 
erhöll mindre än 10 % vilket motsvarar 1 poäng på dessa indikatorer. 
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Nedan återges poängbedömningen av samhällsindikatorerna. SAS var här det enda företag 
som fick full poäng på alla indikatorer. De tre företag som redovisade minst andel information 
var alla icke-GRI-registrerade.  
 

 
 
Nedan återges poängbedömningen av indikatorerna gällande produktansvar. SAS var återigen 
det enda företag som fick full poäng på alla indikatorer. Även vad gäller de tre företag som 
redovisade minst information så är dessa återigen icke-GRI-registrerade företag. 
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I diagrammet nedan ser vi att den genomsnittliga andelen poäng är högre för de GRI-
registrerade företagen inom alla fem kategorier. Detta resulterar i att snittet för de GRI- 
registrerade är 63 % och för de icke-GRI-registrerade 46 %. 
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6. Analys 
När vi nu sammanställt vårt empiriska material ska vi i detta kapitel analysera resultaten med 
hjälp av vår teoretiska referensram. Vi har delat upp analysen så att vi först analyserar de 
GRI- registrerade företagen och sedan de icke-GRI-registrerade företagen, efter detta ges en 
samlad analys med fokus på skillnader och likheter mellan de två grupperna. 
 
 
6.1 Analys av GRI-registrerade företag 
Att företag redovisar hållbarhetsinformation är som vi konstaterat tidigare, relativt nytt. Efter 
vår empiriska undersökning av de sex GRI-registrerade företagens hållbarhetsredovisningar 
kan vi konstatera att trots att alla företag är registrerade användare av GRI:s riktlinjer, finns 
stora skillnader i hur och var de olika företagen lägger sin tyngdpunkt i redovisningen. SAS 
var enligt vår undersökning det företag som följde GRI:s riktlinjer till största del, där de enligt 
vår poängbedömning fick ca 85 % av de totala poängen. Enligt vår bedömning följer Sandvik 
riktlinjerna till ca 40 %, vilket gör att de erhöll minst antal poäng av de GRI-registrerade 
företagen. Fem av sex företag fick över 50 % av den totala poängsumman och medelvärdet 
för de GRI- registrerade var 63 % (Fig. 1.6).  
 
Gällande de fem delområden som vi undersökte; miljö, arbetsregler och arbetsförhållanden, 
mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar går det att se att olika företag prioriterar 
olika områden. Miljöområdet är ett av de områden som de flesta företag ser ut att prioritera 
rätt högt, där de genomgående får relativt höga poäng, genomsnittet var ca 70 % (Fig. 1.6). 
Det var dock en relativt stort skillnad mellan de företag som redovisade mest (Ericsson & 
Trelleborg) mot det företag som redovisade minst (Sandvik). I förhållande till hur Sandvik 
redovisar de andra indikatorerna så var ändå miljöområdet ett av de områden som företaget 
redovisade mest inom. De GRI-registrerade företagen redovisar vissa av indikatorerna inom 
miljöområdet väldigt utförligt, såsom materialanvändning och energianvändning och även 
koldioxidutsläpp. Anledningen till att miljöområdet är prioriterat av alla dessa företag kan 
säkerligen variera, men att miljö är ett område som uppmärksammats mycket i media senaste 
tiden kan säkerligen vara en anledning. 
 
Mänskliga rättigheter är ett område som karakteriseras av att företagen ser ut att prioritera det 
väldigt olika. Det företag som redovisar mest inom detta område har drygt 70 % och det 
företag som redovisar minst har endast ca 20 %, vilket ger ett genomsnitt på ca 50 %.  En 
indikator som de GRI-registrerade företagen redovisar mindre utförligt är ”Identifierade 
verksamheter där föreningsrätt eller kollektivavtal är i riskzonen”. Där endast fyra av sex 
företag erhåller någon poäng.  Den indikator inom mänskliga rättigheter där företagen erhåller 
flest poäng enligt vår poängbedömning är arbete mot barnarbete och tvångsarbete, där får alla 
företag minst 1 poäng. 
 
Att företagen väljer att prioritera vissa typer av indikatorer kan tydligt illustreras med 
Trelleborgs hålbarhetsredovisning där ett tydligt fokus finns på miljön medan andra områden 
kommer i skymundan. Anledningen till att företag redovisar på olika sätt trots att de alla är 
GRI-registrerade företag kan vara exempelvis branschtillhörighet som bidrar till att företagen 
har olika tyngdpunkt i redovisningen. En intressant notering är dock att Trelleborg med 
produktion i flertalet länder inte redovisar särskilt mycket information inom mänskliga 
rättigheter medan SAS som inte har någon egen produktion redovisar relativt mycket inom 
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detta område. Detta indikerar således att en viss typ av branschtillhörighet inte nödvändigtvis 
kopplas samman med ett på ytan självklart val av prioriteringar.  
 
I vår empiriska undersökning skiftar företagens prioriteringar mellan de olika områden som 
redovisas. Detta syns tydligt i figur 1.6 där de genomsnittliga poängen per indikator varierar 
mellan 48 % och 70 %.   
 
Här följer en analys av de GRI- registrerade företagens tillämpning av GRI:s 
kvalitetsprinciper.  
 
Balans 
De GRI- registrerade företagen har genomgående en bra balans, där företagen redovisar både 
negativa och positiva aspekter med sin verksamhet. SAS skriver exempelvis om deras 
niljöpåverkan och om läckage av olja. Samtidigt som de skriver om bolaget i positiva termer, 
exempelvis att alla anställda berörs av kollektivavtal. Det vi därför kan konstatera är att 
samtliga företag som använder GRI:s riktlinjer G3 uppfyller kvalitetsprincipen om balans.  
 
Jämförbarhet 
GRI har en ambitionsnivå att rapporter inom hållbarhetsredovisning skall kunna jämföras 
mellan organisationer även om organisationerna varierar mycket sinsemellan.78 Jämförelsen 
mellan företagen är god eftersom de, enligt våra bedömningar, erhållit poäng inom alla fem 
områden, vilket gör en jämförelse möjlig. Vi kan däremot inte göra en bedömning om det är 
möjligt att göra en jämförelse över tid eftersom vi bara undersöker hållbarhetsredovisningar 
från ett år. 
 
Fullständighet 
När det gäller fullständighet så ser vi skillnader mellan företagen. SAS exempelvis har en bra 
fullständighet där de redovisar mycket information inom alla fem kategorierna. Trelleborg 
däremot redovisar utförligt inom en del kategorier, såsom miljö, och desto sämre inom 
mänskliga rättigheter. Noterbart är att alla företagen redovisar något inom alla områden, i 
lägre eller högre grad. Den kategori där företagen presterar bäst är inom miljöområdet, men 
däremot redovisas mänskliga rättigheter och arbetsregler och arbetsförhållanden sämre. 
Summan av detta blir att det är svårt att avgöra om principen fullständighet uppfylls. 
 
Läglighet 
Företag bör förbinda sig att regelbundet redovisa sin ekonomiska, miljömässiga och sociala 
information vid en specifik tidpunkt. Detta för att garantera jämförbarhet över tid och 
bedömning av rapportens innehåll för intressenterna. Alla företag utom SAS har en separat 
hållbarhetsredovisning. Detta gör att vi kan säga att SAS definitivt har en läglighet, pga. att 
deras hållbarhetsredovisning publiceras årligen tillsammans med årsredovisning. När de gäller 
de övriga företagen kan vi anta att även deras hållbarhetsredovisning publiceras årligen vid 
samma tidpunkt, men utifrån vårt empiriska material framgår det inte exakt vid vilken 
tidpunkt hållbarhetsredovisningen publicerats. Därför anser vi att principen läglighet bara 
delvis kan bestyrkas när det gäller de GRI- registrerade företagen 
 

                                                             
78 www.globalreporting.org 2007-12-20 
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Tydlighet 
Gällande tydlighet konstaterar vi att företagen genomgående har en information som är 
förståelig och tillgänglig för intressenten. Att ha en separat hållbarhetsredovisningen gör att 
information enklare kan hittas än om den finns integrerad i årsredovisningen. Alla företag har 
också ett GRI-index vilket underlättar för den som vill söka upp en speciell indikator. 
 
Trovärdighet  
Företag som är tredjepartsgranskade anser vi uppfyller trovärdighetsprincipen. SAS och 
Holmen är helt tredjepartgranskad medan de övriga är delvis eller inte alls granskade. Därför 
anser vi att SAS och Holmens redovisning uppfyller kraven på trovärdighet medan de andra 
företagen kan ifrågasättas. Det ska dock sägas att det kan finnas andra sätt att få trovärdighet 
än att vara tredjepartsgranskade. Exempelvis genom en väldokumenterad insamlingsprocess 
som kan innebära att flera oberoende parter kommit fram till samma siffror. Detta är dock 
inget som vi kan analysera utifrån vårt empiriska material. 
 
6.2 Analys av icke-GRI-registrerade företag 
De icke-GRI-registrerade företagen gör enligt vår poängbedömning helt godkända 
hållbarhetsredovisningar efter GRI:s riktlinjer trots att de officiellt inte är registrerade 
användare. Det företag som till störst utsträckning följde GRI:s riklinjer var Volvo (ca 70 %), 
tätt följt av SCA (ca 65 %). Volvo anger själva att de följer GRI och har ett GRI-index. Men 
eftersom de inte är registrerade på GRI:s hemsida som en användare har de i vår studie 
behandlats som ett sådant företag. Det företag som fick minst poäng enligt vår bedömning var 
Swedbank (ca 23 %), tätt följt av Electrolux (30 %). Dessa två företag hade genomgående 
låga poäng på alla fem områden. 
 
Även när det gäller de icke-GRI-registrerade företagen prioriterar de olika inom de fem 
delområdena (miljö, arbetsregler och arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhälle och 
produktansvar). Inom miljöområdet redovisar de icke-GRI-registrerade företagen med stor 
variation. Det företag som erhåller mest poäng, Volvo, har drygt 80 % jämfört med Swedbank 
om erhåller endast ca 15 % av poängen. Utsläpp av växthusgaser är en indikator som alla 
företag, i alla fall delvis, väljer att redovisa. Utsläpp av vatten är däremot en indikator som 
många företag väljer att inte redovisa och endast Volvo och SCA har erhållit poäng på denna. 
 
De icke-GRI-registrerade företagen har även inom mänskliga rättigheter erhållit mycket 
skiftande poängsummor enligt vår bedömning. H&M är det företag som redovisar allra mest 
inom detta område och har fått full poäng. Detta kan jämföras med Skanska vars redovisning 
inom detta område är väldigt bristfällig vilket resulterade i att de fick mindre än 10 % av 
poängen. 
 
Det område som de icke-GRI-registrerade företagen prioriterade mest var Samhälle, där de i 
genomsnitt erhöll ca 50 % av poängen. Detta beror dock på att Volvo, H&M och Sandvik fick 
relativt höga poäng på denna del vilket gjorde att genomsnittet höjdes. De tre övriga företagen 
hade bara drygt 30 %.  
 
Medelvärdet för de icke-GRI-registrerade företagen var 46 %, dvs  de redovisar mindre än 
hälften av poängen på de GRI-indikatorer som efterfrågas. Detta tyder på att de icke-GRI-
registrerade företagen inte redovisar enligt GRI:s riktlinjer i någon större utsträckning. När vi 
sammanställde poängen för varje grupp av indikatorer upptäckts att de icke-GRI-registrerade 
har ett genomsnitt som är relativt lika över alla fem områden. Den grupp av indikatorer där 
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genomsnittspoängen var lägst var mänskliga rättigheter (44 %) och den grupp som hade högst 
genomsnitt var samhällsindikatorer (48 %). Detta skulle på ytan visa att de prioriterar alla 
områden lika högt, men vid en närmare undersökning av varje grupp syns det att det finns 
stora skillnader mellan företagen vilket visar sig i de diagram som ställs upp för varje grupp 
av indikatorer. 
 
När det gäller kvalitetsprinciperna för de icke-GRI-registrerade företagen kan vi konstatera 
följande: 
 
Balans 
De icke-GRI-registrerade företagen har en redovisning som till största delen kan anses vara 
balanserad mellan positiva och negativa aspekter. H&M kan dock räknas till ett av de företag 
som främst redovisar positiva aspekter. Väldigt mycket handlar om de kontroller och antalet 
kontrollanter som företaget har runt om i världen. Sämre information finns dock angående 
negativa aspekter såsom brott mot miljölagstiftning. 
 
Jämförbarhet 
De icke-GRI-registrerade företagen har hög jämförbarhet. Alla företag redovisar något inom 
alla områden. Det som dock kan poängteras är att Skanska inom mänskliga rättigheter har 
under 10 % medan H&M fick 100 %.  Vi kan däremot inte göra en bedömning om det är 
möjligt att göra en jämförelse över tid eftersom vi bara undersöker hållbarhetsredovisningar 
från ett år.  
 
Om det sker en förändring i redovisningen vad gäller avgränsningar, omfattning och längd på 
redovisningen så skall detta redovisas - H&M är ett bra exempel. De skriver att de från och 
med nästa år byter redovisningsprincip till GRI och de nya specifika riktlinjerna för 
klädbranschen.  
 
Fullständighet 
När det gäller fullständighet så ser vi att det skiljer sig ganska mycket mellan företagen. H&M 
redovisar exempelvis mycket bättre inom mänskliga rättigheter än inom miljö och 
arbetsregler, vilket innebär att H&M:s fullständighet kan ifrågasättas. Samtidigt ligger 
exempelvis Swedbank och Electrolux på en jämn, men låg nivå. Men det ska även noteras att 
de icke-GRI-registrerade företagen trots allt redovisar något inom varje område vilket 
indikerar ett visst, men begränsat, inslag av fullständighet. 
  
Läglighet 
Vad gäller företagens läglighet så har två företag ingen separat hållbarhetsredovisning, vilket 
gör att publiceringen blir årligen i samband med årsredovisningen. De övriga fyra företagen 
har på något sätt en separat redovisning vilket för oss innebär svårigheter att fastställa om 
rapporten publiceras vid tidpunkt för årsredovisningen. Lägligheten varierar därför mellan 
företagen. 
 
Tydlighet 
Företagen har information om sitt hållbarhetsarbete som är rätt svår att finna. H&M har sin 
hållbarhetsinformation spridd över tre olika områden, deras hemsida, årsredovisning och 
separata dokument för socialt ansvar. För en intressent som vill få en samlad bild av 
företagets hållbarhetsarbete krävs det en hel del arbete för att få fram relevant information. 
Volvo är ett företag som har ett GRI-index vilket gör det lättare att hitta informationen, dock 
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är Volvo det enda företaget med ett GRI-index. Det ska också sägas att informationen som 
framhävs är tydligt formulerad och vi tycker inte att det finns några större brister. Bara i 
enstaka fall har informationen som framförts varit av ett slag som varit svår att förstå. 
 
Trovärdighet  
Trovärdigheten på de hållbarhetsredovisningar som de icke-GRI-registrerade företagen 
redovisar kan i vissa fall ifrågasättas. Detta eftersom tredjepart granskning i princip saknas 
hos alla företagen. Det är bara SCA som har haft en granskning på en del av sin 
hållbarhetsredovisning av en tredje part. 
 
6.3 Analys av GRI-registrerade och icke-GRI-registrerade företag  
Det vi kan konstatera utifrån de indikatorer vi analyserat, är att det inte skiljer sig speciellt 
mycket gällande företagens hållbarhetsredovisningar mellan företag som är registrerade 
användare av GRI:s riktlinjer och de företag som inte är registrerade. Vid en första anblick 
kan skillnaden mellan SAS 84 % och Swedbank 22 % te sig ganska stor, men dessa två är 
dock undantagsfall. Medelvärdet för de GRI-registrerade var 63 % och för de Icke-GRI-
registrerade 46 %, vilket ger en skillnad på 17 %, vilket enligt oss inte alls är speciellt mycket. 
Att GRI-registrerade företag använder GRI:s riktlinjer (G3) till i snitt bara 63 % är enligt vår 
mening en väldigt låg siffra. Däremot känns resultatet hos den andra gruppen av företag, de 
som inte är registrerade användare, med ett snitt på 46 % helt acceptabel. 
 
6.3.1 GRI:s fem indikatorområden 
Flera av de Icke-GRI-registrerade företagen som varken följer GRI eller har en separat 
hållbarhetsredovisning redovisar ändå sin miljöpåverkan. Swedbank som inte har någon 
direkt miljöpåverkande verksamhet informerar ändå om; miljöpåverkan, energiförbrukning 
och koldioxidutsläpp utan att vara ett GRI-registrerat företag. Detta visar samhällets krav och 
ökade kunskaper inom miljöområdet, vilket leder till ett ökat krav från intressenterna om 
denna sorts information. Det går också att se att de företag vars verksamhet har större 
miljöpåverkan kan ha ännu större incitament att ge legitimitet åt sitt handlande, det GRI-
registrerade företaget SAS kan här vara ett exempel som förklarar utförligt angående sina 
miljöfrågor. Vad gäller miljöindikatorerna så är det en relativt stor skillnad mellan de GRI-
registrerade och de icke-GRI-registrerade företagen. Fem av sex GRI-registrerade har över 60 
% av poängen på denna indikator, medan det bland de icke-GRI-registrerade företagen är tre 
av sex som har under 30 %. Vilket visar på skillnader mellan de två grupperna. 
 
Företagens arbete med mänskliga rättigheter uppvisar stora skillnader inom båda grupperna 
och företagen prioriterar väldigt olika. SAS bland de GRI-registrerade och H&M bland de 
icke-GRI-registrerade är de som fick högst poäng. Det är intressant att notera att H&M som 
inte är GRI-registrerat erhöll full poäng på denna indikator något som det GRI-registrerade 
SAS inte lyckades med. Något som redovisas genomgående av båda grupperna är den 
indikator som berör barnarbete och tvångsarbete, där alla företag utom ett erhöll någon poäng. 
Vilket visar att denna fråga är något som i stort sett alla företag i studien ser som relevant. 
Hur de arbetar med att förhindra detta är dock svårare att få fram. Det är egentligen bara 
H&M som verkligen visar hur man arbetar med detta. 
 
Det område som de icke-GRI-registrerade företagen prioriterade mest var 
samhällsindikatorerna medan de GRI-registrerade prioriterade miljöområdet. Att miljö 
prioriteras högt har vi tagit upp tidigare, och detta har att göra med att vinna legitimitet från 
samhället. När det gäller samhällets legitimitet kan denna sägas påverkas mycket av det 
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mediaklimat som råder och vilka frågor som är i fokus. Miljö och mänskliga rättigheter är 
sådana frågor som ständigt varit på dagordningen de senaste åren. Samhällsindikatorerna 
berör mestadels korruption och politik, detta är till viss del också ämnen som bearbetas i 
media till och från. Detta gör att vi även till viss del anser att vi kan förklara de icke-GRI-
registrerades prioriteringar utifrån legitimitetsteorin.  
 
Det är svårt att urskilja några mönster gällande produktindikatorerna och arbetsregler & 
arbetsförhållanden, ingen av de båda grupperna verkar prioritera dessa i någon nämnvärd 
utsträckning. Men det går samtidigt inte att säga att de inte prioriterar dessa alls eftersom 
medelvärdet ingalunda är något av de lägre i förhållande till de övriga. Vi konstaterar dock att 
de GRI-registrerade företagen har en något mer omfattande redovisning inom dessa två 
områden, dock är skillnaden inte så stor som inom t.ex. miljöområdet. Att just miljöområdet 
är det område där det skiljer sig minst kan bero på att miljöredovisning är en föregångare till 
hållbarhetsredovisning och att alla företag därför har en större erfarenhet av just redovisning 
av miljöinformation. 
 
6.3.2 Intressentteorin och legitimitetsteorin 
De GRI-registrerade företagens hållbarhetsredovisningar är iögonfallande och grafiskt väl 
utformade, för att inge förtroende hos läsaren. Dock innehåller denna inte alltid relevant 
information utan är mer en reklambroschyr. Detta gäller exempelvis Sandviks 
hållbarhetsredovisning ”Sandviks Värld”. Vid första anblick uppfattar vi den som en bra 
hållbarhetsredovisning. Men när vi väl kommer in i rapporten märks att det endast är en sida 
som behandlar hållbar utveckling, dessutom innehåller rapporten inga direkta nyckeltal och 
siffror gällande Sandviks CSR-arbete. Denna rapport tycks främst fungera som ett sätt att 
vinna legitimitet utåt sett, då de kan hävda att de presenterar en hållbarhetsredovisning utifrån 
GRI:s riktlinjer. 
 
En likhet mellan de båda grupperna är att de undersökta företagen ofta är anslutna till olika 
typer av konventioner såsom FN:s Global Compact. De icke-GRI-registrerade företagen 
nämner ofta enbart att de följer vissa standarder och rutiner för de olika delarna utan att 
beskriva det närmare. Genom detta ges legitimitet till företagens handlingar, där vi som läsare 
anser det tillförlitligt att företaget är anslutet till en välkänd organisation.79 Detsamma gäller 
Rädda Barnen och dylika organisationer som företagen ofta visar upp att de stödjer. Detta kan 
även kopplas till legitimitetsteorin, där företagen visar att de är goda samhällsmedborgare 
inför sina intressenter.  
 
Utifrån legitimitetsteorin är anledningen till att företag engagerar sig i samhället att de 
förväntar sig att få något tillbaka, inte direkt av mottagarna, utan av samhället i stort och 
andra intressenter, genom att själva visa att de är legitima. För att få legitimitet krävs det att 
företagen handlar på ett sätt som anses vara rätt enligt omvärlden, vilket gör att de också kan 
vara styrda av de normer och värderingar som präglar samhället.80 Om vi däremot utgår från 
intressentteorin där intressenterna ger företaget bidrag och i gengäld blir belönade för att 
stanna som intressenter.81 Skulle intressenterna i detta fall kräva att företagen engagerar sig 

                                                             
79 Gray Rob, Owen Dave, Adams Carol (1996) “Accounting and accountability – changes and challenges in 
corporate social and environmental reporting”, sid 47 
80

 Woodward David G, Edwards Pam, Birkin Frank (2996) “Organizational legitimacy and stakeholder 
information provision”, p. 329-347. 
81 Westholm Carl-Johan (1982) ”Företagens intressenter och kontrakt – nya synpunkter på intressentteorin”, sid 
10 
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för de samhällsrättliga frågorna för att de ska ge sitt bidrag så måste företaget i princip rätta 
sig efter detta. Motivet är troligen styrt av att företaget förväntar sig att få något tillbaka av 
sina intressenter, dvs. att de fortsätter att vara företaget tillgivet. H&M som är ett icke-GRI-
registrerat företag är ett bra exempel, när de får kritik för att de har barnarbete, och samhället 
kräver en ändring av detta, så följer företaget samhällets krav. På så sätt behåller de sina 
kunder och dessa fortsätter vara företaget tillgivet. De icke-GRI-registrerade företagen verkar 
på så sätt ha mer passiva metoder, där de bara redovisar sådant som specifikt efterfrågas av 
intressenterna. Dessa motiv har därför troligtvis påverkat vår poängbedömning då GRI-
registrerade företag oftast har fler incitament och en större strävan mot att göra en fullständig 
hållbarhetsredovisning. Med detta menar vi att de GRI-registrerade företagen valt att upprätta 
en hållbarhetsredovisning efter GRI:s riktlinjer vilket indikerar en strävan att vilja publicera 
en bra hållbarhetsredovisning. Samtidigt fanns möjligheten att de icke-GRI-registrerade 
företagen använde sig av andra riktlinjer, så var dock inte fallet. Detta indikerar att de icke-
registrerade företagen troligen fokuserar på att hålla en nivå som är accepterad av 
allmänheten. Detta kan således i längden vara en bidragande orsak till den differens i 
poängföredelning som förekommer. 
 
Eftersom GRI inte ställer krav på en tredjepartgranskning, ställer det krav på att företagen 
verkligen redovisar vad de står för, och att de skriver sanningsenligt. Då knappt hälften av de 
undersökta företagen är tredjepartgranskade gör detta att de tappar legitimitet. Dock är fyra av 
de sex GRI- registrerade företagen granskade av en tredjepart vilket ger dem en större 
trovärdighet gentemot sina intressenter än de icke-GRI-registrerade. Detta är i stort sett det 
enda sättet för intressenterna att kontrollera att företaget lever upp till deras krav. Det borde 
finnas starka skäl att till att företagen låter en extern part granska innehållet i 
hållbarhetsredovisningen, dvs. för att få legitimitet. Att visa upp för sina intressenter att en 
utomstående läst rapporten och gjort ett godkännande ger rapporten ett förtroendefullt intryck. 
När det gäller hanteringen av hot mot företagets legitimitet är det svårare att jämföra de olika 
grupperna av företag. Det har enligt vår vetskap ej inträffat så många större skandaler bland 
dessa företag, undantaget är dock H&M och avslöjanden om barnarbete. Detta är märkbart i 
H&M:s redovisning då de redovisar ganska mediokert inom alla områden förutom mänskliga 
rättigheter och produktansvar. Deras redovisning av mänskliga rättigheter följer GRI:s 
riktlinjer till fullo och de skriver mycket om hur de agerat mot barnarbete och tvångsarbete.  
 
6.3.3 Kvalitetsprinciper 
Om vi applicerar GRI:s kvalitetsprinciper på både GRI-registrerade och de Icke-GRI-
registrerade företagen ser vi att det finns både likheter och skillnader. Båda grupperna av 
företag har en bra balans, dvs. de redovisar både negativa och positiva aspekter med sin 
verksamhet. Detsamma gäller jämförbarheten då alla företag erhållit poäng inom alla de fem 
områden, dvs. när alla företagen redovisar något, så underlättas jämförbarheten mellan dem. 
Dock minskas jämförbarheten något då vi endast undersöker företagens 
hållbarhetsredovisningar från 2006 och således inte kan göra några jämförelser över tid. 
 
När det gäller fullständighet så ser vi att det skiljer sig ganska mycket mellan de olika 
företagen inom de två grupperna. Vissa företag såsom GRI-registrerade SAS och icke-GRI-
registrerade Swedbank redovisar relativt jämnt över de olika grupperna av indikatorer. Andra 
företag inom båda grupperna har fokus på vissa typer av indikatorer såsom miljö eller 
mänskliga rättigheter. Då alla företag erhåller minst ett poäng inom varje grupp av indikatorer 
anser vi oss kunna se ett visst inslag av fullständighet. 
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Bland de GRI-registrerade och de icke-GRI-registrerade företagen så förekommer både 
separata hållbarhetsredovisningar och sådana som är inbakade i årsredovisningen. Detta gör 
att kvalitetsprincipen läglighet kan vara svår att bedöma. Det enda vi kan säga är att de som 
presenterar sin hållbarhetsredovisning inbakad i årsredovisningen presenterar den vid samma 
tidpunkt varje år, vilket ökar deras läglighet gentemot de som har en separat 
hållbarhetsredovisning. På detta sätt anser vi att de icke-GRI-registrerade företagen innehar en 
högre läglighet då fler av dessa företag har hållbarhetsredovisningen inbakad. Det ska dock 
poängteras att vi antar att även en separat hållbarhetsredovisning troligtvis publiceras vid 
samma tidpunkt som årsredovisningen.  
 
Tydlighet är enligt vår studie något som markant skiljer mellan de två grupperna. De GRI-
registrerade företagen har alla ett GRI-index vilket underlättar för den som vill söka upp 
speciell information. Alla företagen utom SAS har också en separat hållbarhetsredovisning 
vilket är en underlättande faktor vid informationssökning. De icke-GRI-registrerade företagen 
har i de flesta fall inget index som kan användas för att söka information. Detta gör att det 
krävs en hel del arbete för att få fram relevant information om företagens hållbarhetsarbete. 
Det finns också tendenser att de icke-GRI-registrerade företagen har hållbarhetsarbetet mer 
utspritt vilket försämrar tydligheten. 
 
Trovärdigheten på de hållbarhetsredovisningar som de icke-GRI-registrerade företagen 
redovisar kan ifrågasättas. Detta eftersom tredjepart granskning i princip saknas hos alla 
företagen. Det är bara SCA som har haft en granskning på en del av sin redovisning av en 
tredje part. Vad gäller de GRI-registrerade företagens hållbarhetsredovisningar så är bara två 
stycken helt tredjepart granskade medan de övriga är delvis eller inte alls granskade. Därför 
kan vi utifrån vår undersökning konstatera att full trovärdighet bara kan anses uppfyllas av de 
två företag som blivit helt granskade av en tredje part. 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som dragits utifrån vår undersökning. Slutsatsen 
knyter samman tidigare kapitel och besvarar vårt uppställda syfte. Slutligen ges förslag till 
vidare forskning inom området. Vi börjar kapitlet med att återge vårt syfte med studien. 
 
Syftet med studien: 
Syftet med denna studie är att använda GRI:s senaste riktlinjer (G3) på företag som är 
registrerade användare av GRI:s riktlinjer och företag som tidigare varit registrerade 
användare. På så sätt kan vi dels utvärdera hur hållbarhetsredovisningen skiljer sig mellan 
dessa två grupper, dels hur redovisningen skiljer sig åt mellan de olika företagen inom de två 
grupperna (GRI-registrerade och icke-GRI-registrerade).  
 
7.1 Resultat av studien 
Efter att ha genomfört undersökningen och analyserat resultatet av denna har vi kommit fram 
till att de GRI-registrerade företagen ser ut att ha en mer komplett och utförlig 
hållbarhetsredovisning än de icke-GRI-registrerade vilket märks både i vår bedömning av de 
olika indikatorerna och vad gäller kvalitetsprinciperna. De GRI-registrerade företagen erhöll i 
genomsnitt 63 % av de totala poängen och de icke-registrerade erhöll 46 %.  
 
De GRI-registrerade företagen har en högre genomsnittlig poängsumma på alla de fem 
indikatorområdena och även i det totala poängsnittet. Dock skall poängteras, som vi nämnt 
tidigare, att ett genomsnitt på 63 % får anses vara relativt lågt. Den genomsnittliga poängen 
för de GRI-registrerade företagen kan även anses vara missvisande då vissa företag såsom 
främst SAS men även Ericsson har en totalpoäng som till hög grad överstiger medelvärdet 
bland de GRI-registrerade företagen. Det finns samtidigt företag som Sandvik som erhöll 
knappt 40 % av de totala poängen, vilket således drar ned genomsnittspoängen relativt 
mycket. Detsamma gäller bland de icke-GRI-registrerade, där Volvo och SCA utmärker sig 
genom att erhålla en totalpoäng på över 60 %. Här bör också poängteras att Volvo, trots att de 
inte är registrerade användare av GRI:s riktlinjer, tillämpar dessa i sin hållbarhetsredovisning 
vilket kan vara en anledning till att de fick så pass höga poäng. Detta leder till att snittet bland 
de icke-GRI-registrerade företagen blir högre. Vi kan på detta sätt se att det finns stora 
skillnader mellan företagen inom de två grupperna vilket indikerar att GRI:s riktlinjer ej 
garanterar en högre kvalitet på hållbarhetsredovisningen. 
 
En skillnad mellan de GRI-registrerade och de icke-GRI-registrerade företagen är inom vilket 
område de redovisar mest information De registrerade företagen har ett större fokus på miljö- 
och samhällsområdet medan de icke-registrerade har en mer jämn fördelning över vad de 
redovisar. Det går dock att utläsa att samhällsindikatorerna prioriteras marginellt mer än de 
övriga hos de icke-GRI-registrerade företagen. Denna skillnad i prioriteringar kan vi härleda 
till legitimitetsteorin, då de GRI-registrerade företagen inte bara använder GRI:s namn för att 
vinna legitimitet utan även redovisar de områden som kan anses vara av särskild vikt för 
samhället. Om vi däremot utgår från intressentteorin så kan skillnaden härledas till företagens 
motiv, där företaget förväntar sig att få något tillbaka av sina intressenter, dvs. att de fortsätter 
att vara företaget troget. De icke-GRI-registrerade företagen har en mindre omfattning på sin 
hållbarhetsredovisning, där de bara redovisar delar av det som efterfrågas av intressenterna. 
De GRI-registrerade företagen verkar ha fler incitament för att göra en fullständig 
hållbarhetsredovisning i och med att de registrerat sig hos GRI och på så viss lagt ner viss tid 
och resurser på detta.  
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Trovärdigheten i hållbarhetsredovisningarna är något som diskuteras i bland annat media och 
idag ställs större krav på företagen. För att tillmötesgå dessa krav måste företagen presentera 
trovärdiga rapporter. De GRI-registrerade företagen uppvisar i större grad en 
tredjepartgranskning, vilket ökar dess trovärdighet och därigenom även deras legitimitet. De 
icke-GRI-registrerade företagens hållbarhetsredovisningar har enligt oss en mindre 
trovärdighet i och med att de inte är granskade i samma utsträckning. Detta visar således på 
de skillnader som finns mellan de två grupperna av företag. 
 
Trots att huvudindikatorerna är allmänna så följer inte de GRI-registrerade företagen dessa till 
fullo vilket är ett av GRI:s problem. Även om detta har kommit att delvis försvinna i och med 
de nya beteckningarna (A, B, C) så finns det fortfarande stora skillnader i hur de olika 
företagen redovisar. Vilket leder till att en GRI-registrering inte leder till att 
hållbarhetsredovisningen är komplett och utförlig. 
 
Att upprätta en hållbarhetsredovisning kräver en del resurser och engagemang. GRI:s 
riktlinjer kan fungera som ett hjälpmedel för företagen vid ett upprättande av en 
hållbarhetsredovisning. Vi fann stora skillnader inom båda grupperna, dvs. GRI-registrerade 
företag och icke-GRI-registrerade företag. Vissa av de GRI-registrerade företagen erhåller 
lägre poäng totalt än vissa av de icke-GRI-registrerade företagen. De GRI-registrerade 
företagen uppvisar dock i större utsträckning en mer komplett och utförlig 
hållbarhetsredovisning men då vi endast undersökte 12 företag och det fanns stora skillnader 
dem emellan, kan vi ej dra några generaliserande slutsatser. Till sist ger vi svar på vår 
ursprungliga problemformulering:  
 

• Hur tillämpar företagen GRI:s riktlinjer vid upprättande av hållbarhetsredovisning? 
 
De GRI-registrerade företagen har överlag uppnått en högre kunskapsnivå då flera av deras 
hållbarhetsredovisningar, enligt vår bedömning, erhållit fler poäng. Även de icke-GRI-
registrerade företagen uppvisar dock en kunskapsbas som inte är långt ifrån de GRI-
registrerade. Detta indikerar att dessa företag, genom att ha varit registrerade tidigare, erhållit 
kunskap som fortfarande består. Det finns, som nämnts tidigare, stora skillnader mellan 
företagen vilket gör att vi inte anser oss kunna dra några generella slutsatser vad gäller 
kunskapsuppbyggnad. Vi ser att vissa av företagen snarare uppvisar en fin yta med hjälp av 
exempelvis en bra layout, än ett bra innehåll, vilket indikerar att de använder registreringen 
hos GRI som någon typ av legitimeringsverktyg. Detta syns även genom att många företag 
skriver att de är anslutna även till exempelvis FN:s Global Compact, vilket handlar om att ta 
hänsyn till mänskliga rättigheter. Detta kan också kopplas till legitimitet i och med FN:s 
ställning i världen. Vi vill poängtera att dessa antaganden bygger på vår högst subjektiva 
bedömning av företagens hållbarhetsredovisningar. Utifrån denna diskussion kan vi dra 
slutsatsen att olika företag använder GRI:s riktlinjer på olika sätt och att ett avslutat 
registrerande hos GRI ej innebär att hållbarhetsredovisningen är mindre utförlig än hos ett 
GRI-registrerat företag. 
 
Vad gäller framtiden så tror vi att hållbarhetsredovisning kommer att få en större roll och 
betydelse i och med ökade informationskrav från intressenter kanske främst inom miljö och 
mänskliga rättigheter som dagligen diskuteras i media. 
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7.2 Förslag till vidare forskning 
Genom studiens gång har förslag till alternativa forskningssätt uppkommit. En rent kvalitativ 
undersökning med intervjuer skulle ha bidragit till att förklara varför företag väljer att 
registrera sig hos GRI och andra liknande organisationer. En sådan djupare studie kan även 
förklara vilka faktorer som ligger bakom företagens val att inte längre ansluta sig till denna 
typ av organisationer. Det vore även intressant att intervjua företagen för att få deras syn på 
GRI:s riktlinjer i förhållande till den tid och den kostnad som dessa kräver. 
 
Då vi inte själva hade möjlighet att jämföra de olika företagens redovisningar över tid så 
skulle en sådan studie vara intressant för att se om det sker några förändringar avseende 
innehållet och kanske även om och i så fall varför företag väljer att går ur GRI.
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Bilaga 1  Matris över poängbedömning av alla företag 
 

 Electrolux Ericsson Holmen H&M Sandvik SAS SCA Skanska Swedbank Telia Trelleborg Volvo 
EN1 1 2 2 0 2 1 2 1 0 2 2 1 

EN2  1 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 1 

EN3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 

EN4  1 2 1 1 2 1 0 1 0 2 2 2 

EN8 0 2 1 0 2 2 2 1 0 1 2 1 

EN11 0 2 2 0 0 2 0 1 0 1 2 2 

EN12 0 2 0 1 0 2 2 1 0 0 2 2 

EN16 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

EN17 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 2 2 

EN19 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 

EN20 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 

EN21 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 

EN22 1 1 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 

EN23 0 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 2 

EN26 1 2 2 1 0 2 2 2 2 1 1 1 

EN27 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 

EN28 0 2 2 0 0 2 1 0 0 2 2 2 

 10 29 23 10 14 27 24 14 5 22 29 29 
             
LA1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

LA2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

LA4 0 1 1 1 0 2 2 0 0 2 2 1 

LA5 0 1 0 0 0 2 2 2 0 2 1 1 

LA7 2 1 1 0 1 2 2 2 1 1 2 2 

LA8 1 2 1 0 1 2 1 2 0 2 0 1 

LA10 1 1 0 1 2 1 1 0 2 2 1 1 

LA13 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

LA14 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

 7 9 6 6 7 15 11 11 6 15 9 10 
             
HR1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 

HR2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1 

HR4 0 0 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 

HR5 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 

HR6 1 2 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1 

HR7 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 

 3 7 5 12 3 9 8 1 2 8 3 6 
             

SO1 1 1 2 1 1 2 2 0 2 1 0 2 

SO2 1 2 0 2 2 2 1 1 1 2 0 1 

SO3 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0 1 1 

SO4 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 

SO5 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 

SO8 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 2 2 

 4 10 9 7 7 12 7 4 4 6 5 9 
             
PR1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 

PR3 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 

PR6 0 2 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 

PR9 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 

 2 5 5 6 2 8 4 3 2 5 4 6 
             

Totalt 26 60 48 41 33 71 54 33 19 56 50 60 
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Bilaga 2 Poängbedömning praktikfall; Trelleborg AB 
 
MILJÖ 
Material 
EN1 C Materialanvändning i vikt eller volym 
Trelleborg uttrycker klart att de under 2006 förbrukade 350 000 ton direkt material.82 2 p  
 
EN2 C Andel material som är återvunnet 
Trelleborg säger att av de förbrukade 350 000 ton direkt material var 68 % icke förnyelsebart 
material. 83 2 p  
 
Energi 
EN3 C Direkt energiförbrukning 
Trelleborg säger att den sammanlagda energiförbrukningen uppgick till 1 312 Gwh under  
2006, varav hälften utgjordes av direkt energi och hälften av indirekt energi.84 2 p  
 
EN4 C Indirekt energiförbrukning 
Trelleborg säger att den sammanlagda energiförbrukningen uppgick till 1 312 Gwh under 
2006, varav hälften utgjordes av direkt energi och hälften av indirekt energi.85 2 p  
 
Vatten 
EN8 C Vattenanvändning per källa 
Under 2006 förbrukade koncernen totalt 5,9 miljoner m3 vatten, där det sägs att det till största 
delen kommer från egna brunnar eller från närliggande vattendrag och en fjärdedel utgörs av 
kommunalt dricksvatten.86 2 p  
 
Biologisk mångfald 
EN11 C Lokalisering och storlek på mark som ägs, hyrs eller används i eller i anslutning 
till skyddade områden eller områden av betydande biologisk mångfald utanför 
skyddade områden 
Trelleborg skriver att de disponerar totalt cirka 456 hektar markyta för deras 
produktionsanläggningar, de skriver vidare att dessa ”normalt” ligger i industriområden och 
kan därför inte anses ha någon signifikant inverkan på den biologiska mångfalden. Men de 
uttrycker detta inte i storleksordning vilket därför bara ger 1 p.87 
  
EN12 C Beskrivning av verksamhetens påverkan på biologisk mångfald i skyddade 
områden eller områden av betydande biologisk mångfald utanför skyddade områden 
Trelleborg skriver att en tillverkningsenhet i Italien ligger 2 km från ett fågelrikt 
vattenekosystem klassat som naturskyddsområde. De köper också in 100 000 ton naturgummi 
per år från Sydostasien, Gummiplantager påverkar den biologiska mångfalden i det lokala 
området. 

                                                             
82 Trelleborgs hållbarhetsredovisning sid 10  
83 Ibid sid 10 
84 Ibid sid 11 
85 Ibid sid 11 
86 Ibid sid 11 
87 Ibid sid 11 
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Denna ger vi 2 p, Trelleborg skriver tydligt vilka område som påverkar den biologiska 
mångfalden. Det kan dock diskuteras i att man bara tar upp två exempel, vilket kan tyda på att 
det finns fler underliggande områden.88 
 
Utsläpp och avfall 
EN16 C Direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser i vikt 
De direkta koldioxidutsläppen från koncernens egna anläggningar uppgick till 134 700 ton. 
De indirekta koldioxidutsläppen uppgick enligt Trelleborg till ca 78 000 ton.89 2 p  
 
EN17 C Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser i vikt 
Trelleborg redovisar att de släppte ut 204 ton svaveloxid och 105 ton kväveoxider samt 
processrelaterade utsläpp i form av flyktiga organiska ämnen, VOC 1 523 ton.90  2 p  
 
 EN19 C Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen i vikt 
Trelleborg skriver att ”Koncernens verksamhet gav ej upphov till några utsläpp av 
ozonnedbrytande ämnen till atmosfären under 2006”.91 2p  
 
EN20 C NOx, SOx och andra betydande utsläpp till luft per typ i vikt 
Trelleborg redovisar att de släppte ut 204 ton svaveloxid SOx och 105 ton kväveoxider 
NOx.92 2p  
 
EN21 C Total mängd utsläpp av vatten, ”kvalitet” och destination 
Majoriteten av koncernens anläggningar, 68 %, är anslutna till kommunal avloppsrening och 
18 % har eget reningsverk. Vanligtvis kontrolleras utsläppsvattnet med avseende på kemisk 
syreförbrukning (COD), näringsämnen samt metaller. Totala mängden COD 271 ton och 
näringsämnen 8 ton, finns inga siffror på totala mängden utsläpp och destinationen är i viss 
mån luddig.93 1 p 
 
EN22 C Total mängd avfall, per typ och hanteringsmetod 
Den sammanlagda avfallsmängden uppgår för 2006 enligt Trelleborg till 64 350 ton. Total 
mängd farligt avfall uppgick till 3 890 ton. Av det totala avfallet omhändertogs 54 % för 
material- eller energiåtervinning.94 2 p  
 
EN23 C Antal och volym på betydande läckage 
Under 2006 rapporterades 3 incidenter med spill eller andra okontrollerade utsläpp till 
omgivningen. Ingen volym är redovisad.95 1 p  
 
Produkter och tjänster 
EN26 C Initiativ för att minska produkter och tjäns ters miljöpåverkan samt 
minskningens omfattning  

                                                             
88 Trelleborgs hållbarhetsredovisning sid 11 
89 Ibid sid 12 
90 Ibid sid 12 
91 Ibid sid 12 
92 Ibid sid 12 
93 Ibid sid 11 
94 Ibid sid 12 
95 Ibid sid 13 
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Trelleborg skriver att vid utvecklingen av nya produkter tas alltid hänsyn till lag- och 
kundkrav samt miljö – och arbetsmiljöaspekter i tillverkningsskedet. De arbetar också 
kontinuerligt med att gradvis substituera sådana ämnen med alternativ som är bättre ur miljö- 
och hälsosynpunkt.96 1 p, redovisningen av initiativ för att minska miljöpåverkan är tunn, 
därför utdelas inte full poäng.  
 
EN27 C Procent av sålda produkter och förpackningar som är återvunna per kategori 
Ingen information 0 p 
 
Uppfyllande av lagar och förordningar 
EN28 C Böter och sanktioner för brott mot gällande miljölagstiftning  
Vid sammanlagt 18 anläggningar har överträdelse av tillståndsvillkoren eller miljö- och 
arbetsmiljölagstiftning rapporterats. I 3 av dessa fall har dessa överträdelser resulterar i böter, 
total böteskostnad 130 000 sek.97 2 p  
 
ARBETSREGLER OCH ARBETSFÖRHÅLLADEN  
 
Anställda 
LA1 C Totalt antal medarbetare, per funktion, typ av anställning och region 
Trelleborg redovisar följande information om sina medarbetare. Det framgår dock inte vilken 
typ av anställning eller funktion som medarbetarna har, vilket bara ger 1 p.98 
 

 
 
 
 

                                                             
96 Trelleborgs hållbarhetsredovisning sid 18 
97 Ibid sid 13 
98 Ibid sid 12 
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LA2 C Total personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region 
Trelleborg skriver att personalomsättningen var under 2006 7,8 %. Ingen information ges per 
åldersgrupp, kön eller region.99 1 p  
 
Relationer mellan anställda och ledning 
LA4 C Andel anställda som omfattas av kollektivavtal  
Mer än 50 % av Trelleborgs anställda vid koncernens produktionsenheter är fackligt 
representerade via kollektivavtal.100 2 p  
 
LA5 C Varselperiod vid betydande verksamhetsförändringar, och om detta är angivet i 
kollektivavtal  
Trelleborg skriver att vid neddragning eller andra signifikanta verksamhetsförändringar är 
företagets policy att alltid följa nationell lagstiftning eller praxis vad beträffar tider för 
diskussion eller förhandlingar med medarbetare eller deras representanter. Det står dock ingen 
uttryckt varselperiod, 1 p.101  
 
Arbetsmiljö 
LA7 C Skadefrekvens, arbetsrelaterad sjukdom, frånvarodagar och totalt antal 
arbetsrelaterade dödsfall per region 
Under 2006 registrerades 942 arbetsolyckor som resulterade i mer än 1 dags sjukfrånvaro, 
inga dödsolyckor inträffade. Vidare rapporterades 183 fall av arbetsrelaterade sjukdomar. Ca 
79 % utgjordes av olika typer av belastningsskador, som rygg och nacke.102 2p  
 
LA8 C Utbildning, träning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskkontrollprogram 
för att underlätta för anställda, deras familjer eller samhällsmedborgare vid allvarliga 
sjukdomar 
Ingen information 0 p 
 
Utbildning och utveckling 
LA10 C Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år, per anställd – fördelat per  
anställningskategori 
Antalet utbildningstimmar per anställd var vid koncernens produktionsenheter under 2006 i 
medeltal 13,7, finns inte fördelat per anställningskategori vilket ger avdrag, 1 p.103  
 
Mångfald och jämställdhet 
LA13 C Sammansättning av styrelse och ledning, utifrån kön, ålder, tillhörighet till 
minoritetsgrupp och andra aspekter av mångfald.  
Visar enligt tabellen, 1p104  

                                                             
99 Trelleborgs hållbarhetsredovisning sid 15 
100 Ibid sid 15 
101 Ibid sid 15 
102 Ibid sid 15 
103 Ibid sid 15  
104 Ibid sid.16  
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LA14 C Löneförhållanden mellan män och kvinnor, per anställningskategori 
Ingen information, 0 p 
 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
 
Investerings- och inköpsrutiner 
HR1 C Andel och antal viktiga investeringsöverenskommelser som 
genomgått granskning beträffande mänskliga rättigheter 
Ingen information, 0 p 
 
HR2 C Andel viktiga leverantörer som genomgått granskning beträffande mänskliga 
rättigheter, och åtgärder  
Ingen information, 0 p 
 
Diskriminering 
HR4 C Antal fall av diskriminering, och åtgärder  
Under 2006 har 5 fall av diskriminering anmälts och granskats. I två av fallen bedöms 
anmälan vara ogrundad. De skriver inte vilka åtgärder som har tagits.105 1 p 
 
Föreningsfrihet och kollektivavtal 
HR5 C Identifierad verksamhet där föreningsrätt eller kollektivavtal 
är i riskzonen, och vilka åtgärder som vidtagits för att stödja dessa 
Ingen information, 0 p 
 
Barnarbete 
HR6 C Identifierad verksamhet där risk för incidenter som rör barnarbete 
föreligger, och åtgärder som vidtagits mot barnarbete 
Ingen information, 0 p 
 
Tvångsarbete 
HR7 C Identifierad verksamhet där risk för tvångsarbete föreligger, 
och åtgärder som vidtagits för att förhindra 
Ingen information, 0 p 
 

                                                             
105 Trelleborgs hållbarhetsredovisning sid.16 
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SAMHÄLLSINDIKATORER 
 
Lokalt samhälle 
SO1 C Verksamhetens påverkan på samhället före, under och efter att verksamheten 
etableras 
Ingen information, 0 p 
 
 Korruption 
SO2 C Andel och totalt antal affärsenheter som analyserats beträffande korruptionsrisk  
Ingen information, 0 p 
 
SO3 C Andel av anställda som utbildats i anti-korruptionspolicy och rutiner  
Trelleborg skriver att 350 medarbetare deltagit i utbildning för att säkerställa att kunskapen 
om gällande lagar och koncernens policys i konkurrensrättsfrågor är kända och efterlevs. Lite 
för lite information vilket bara ger 1 p.106 
 
SO4 C Åtgärder vidtagna vid korruptionsincidenter 
Ingen information, 0 p 
 
Politik och lobbying 
SO5 C Politiska ställningstaganden och deltagande i lobbying 
Trelleborgs policy regleras i huvudsak av koncernens uppförandekod, antikorruptionspolicy, 
kommunikationspolicy, sponsorrekommendationer samt konkurrenslagspolicy. Trelleborg 
skriver att de inte sponsrar politiska eller religiösa organisationer.107 2 p. 
 
Uppfyllande av lagar och förordningar 
SO8 C Det ekonomiska värdet av större bötesbelopp och det totala antalet icke-
monetära sanktioner som följd av lagöverträdelser 
Trelleborg redovisar att böteskostnaden uppgick 130 000 sek gällande tillståndsvillkor eller 
miljö- och arbetsmiljölagstiftning. 2 p.108  
 
PRODUKTANSVAR 
 
Kundernas hälsa och säkerhet 
PR1 C Livscykelstadier där produkters och tjänsters effekter på hälsa 
och säkerhet bedöms, och andelen produkter och tjänster som genomgår sådana rutiner 
i procent  
Trelleborg skriver att de vid utvecklingen av nya produkter tar hänsyns till lag- och kundkrav 
samt miljö- och arbetsmiljöaspekter i tillverkningsskedet. De säger även att det pågår ett 
arbete med att minska miljöpåverkan gällande deras material. Därför försöker de använda 
ämnen som är mindre miljöfarliga. Trelleborg redovisar ingen procent andel av de produkter 
som genomgår sådana rutiner, och redovisningen känns också delvis oklar, vilket gör att 
endast 1 poäng gavs.109 
 
 

                                                             
106 Trelleborgs hållbarhetsredovisning Sid 17 
107 Ibid Sid 16 
108 Ibid Sid 13 
109 Ibid Sid 18 
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Märkning av produkter och tjänster 
PR3 C Produkt- och tjänsteinformation som krävs, och andelen produkter och tjänster 
som kräver redovisning av sådan information 
Trelleborg tillhandahåller produktinformation i form av märkning, säkerhetsdatablad, IMDS-
deklarationer och miljödeklarationer, motsvarande de krav som ställs av respektive kund eller 
marknad. 2 p.110  
 
Marknadskommunikation 
 PR6 C Program för efterlevnad av lagar, standarder, frivilliga åtaganden etc. 
relaterade till marknadskommunikation 
När det gäller Trelleborgs marknadskommunikation är företaget medlem i Sveriges 
annonsförening och följer dess etiska regler vilket är för lite information och således ger 
endast 1 p.111  
 
Uppfyllande av lagar och förordningar 
PR9 C Det ekonomiska värdet av större bötesbelopp som resultat av att lagar och 
förordningar inte följts gällande tillhandahållande och vid användandet av produkter 
Ingen information 0 p 

                                                             
110 Trelleborgs hållbarhetsredovisning sid 19 
111 Ibid sid 19 
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Bilaga 3 GRI:s indikatorer i originaltext112 
 
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS 
 
Materials 
EN1 Materials used by weight or volume. 
 
EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials 
 
Energy 
EN3 Direct energy consumption by primary energy source 
 
EN4 Indirect energy consumption by primary source 
 
Water 
EN8 Total water withdrawal by source. 
 
Biodiversity 
EN11 Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected 
areas 
and areas of high biodiversity value outside protected areas. 
 
EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on 
biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected 
areas. 
 
Emissions, Effluents, and Waste 
EN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight. 
 
EN17 Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight. 
 
EN19 Emissions of ozone-depleting substances by weight. 
 
EN20 NO, SO, and other significant air emissions by type and weight. 
 
EN21 Total water discharge by quality and destination. 
 
EN22 Total weight of waste by type and disposal method. 
 
EN23 Total number and volume of significant spills. 
 
Products and Services 
EN26 Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent 
of impact mitigation. 
 
EN27 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by 
category. 

                                                             
112 www.globalreporting.org 
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Compliance 
EN28 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions 
for noncompliance with environmental laws and regulations. 
 
LABOR PRACTICES AND DECENT WORK PERFORMANCE INDICATORS 
 
Employment 
LA1 Total workforce by employment type, employment contract, and region. 
 
LA2 Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region. 
 
Labor/Management Relations 
LA4 Percentage of employees covered by collective bargaining agreements. 
 
LA5 Minimum notice period(s) regarding operational changes, including whether it is 
specified in collective agreements. 
 
Occupational Health and Safety 
LA7 Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of 
workrelated fatalities by region. 
 
LA8 Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to 
assist workforce members, their families, or community members regarding serious 
diseases. 
 
Training and Education 
LA10 Average hours of training per year per employee by employee category. 
 
 Diversity and Equal Opportunity 
LA13 Composition of governance bodies andbreakdown of employees per category 
according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of 
diversity. 
 
LA14 Ratio of basic salary of men to women by employee category. 
 
HUMAN RIGHTS PERFORMANCE INDICATORS 
 
Investment and Procurement Practices 
HR1 Percentage and total number of significant investment agreements that include 
human 
rights clauses or that have undergone human rights screening. 
 
HR2 Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening 
on human rights and actions taken 
 
Non-discrimination 
HR4 Total number of incidents of discrimination and actions taken. 
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Freedom of Association and Collective Bargaining 
 
HR5 Operations identified in which the right to exercise freedom of association and 
collective bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these 
rights. 
 
Child Labor 
HR6 Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and 
measures taken to contribute to the elimination of child labor 
 
Forced and Compulsory Labor 
HR7 Operations identified as having significant risk for incidents of forced or 
compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of forced or 
compulsory labor. 
 
SOCIETY PERFORMANCE INDICATORS 
 
Community 
SO1 Nature, scope, and effectiveness of anyprograms and practices that assess and 
manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, 
and exiting. 
 
Corruption 
SO2 Percentage and total number of business units analyzed for risks related to 
corruption. 
 
SO3 Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and 
procedures. 
 
SO4 Actions taken in response to incidents of corruption. 
 
Public Policy 
SO5 Public policy positions and participation in public policy development and 
lobbying. 
 
Compliance 
 SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions 
for noncompliance with laws and regulations. 
 
PRODUCT RESPONSIBILITY PERFORMANCE INDICATORS 
 
Customer Health and Safety 
PR1 Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are 
assessed for improvement, and percentage of significant products and services 
categories subject to such procedures. 
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Product and Service Labeling 
PR3 Type of product and service information required by procedures, and percentage 
of significant products and services subject to such information requirements. 
 
Marketing Communications 
PR6 Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to 
marketing 
communications, including advertising, promotion, and sponsorship. 
 
Compliance 
PR9 Monetary value of significant fines for noncompliance with laws and regulations 
concerning the provision and use of products and services. 
 

 


