
 

Väsentlig hållbarhetsredovisning 
En kvalitativ studie om hur GRI G4 förändrat företags 
rapportering 

Författare: Elin Larsson 
 Charlotte Nordin 

Handledare: Jan Bodin 
 

Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2014 
Examensarbete, 30 hp 



  



	  
	  

i 

Förord 

 
 
Under vårterminen 2014 har vi varit med om en lärorik resa genom uppsatsskrivandet. Det har 
utvecklat oss med fördjupade kunskaper inom ämnet hållbarhetsredovisning.  
 
Vårt examensarbete har underlättats och utvecklats enormt tack vara alla medverkande som tog 
sig tid. Vi vill därför börja med att rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som deltog och 
delade med sig av sina erfarenheter. Vi uppskattar att vi fick ta del av era åsikter om ämnet, 
framförallt om hur GRI G4 förändrat hållbarhetsredovisningen. 
 
Ytterligare vill vi tilldela ett stort tack till vår handledare Jan Bodin, som varit av betydelse för vår 
uppsats med vägledning och stöd. Slutligen vill vi även rikta ett tack till studierektor Andreas 
Nilsson för dina betydelsefulla åsikter. 
 
 
 
Umeå, 9 juni  
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 

Elin Larsson                      Charlotte Nordin 
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Sammanfattning 
 

Hållbar utveckling är en viktig fråga för samhället där företag har en betydande roll vad gäller 
arbetet med att möta framtida utmaningar. Miljöpåverkan, fattigdom och finansiella kriser är 
några problem som samhället, företag och konsumenter blivit medvetna om och tillsammans 
kan göra en insats för. Företag är stora aktörer runt om i världen och därför är det viktigt ta 
ansvar, varför studien ämnar uppmärksamma insatser	  företag gör.  
 
Ett hjälpmedel för att mäta och kommunicera hållbar utveckling är riktlinjerna som Global 
Reporting Initiative (GRI) bistår med. I Sverige är det ännu endast lagstadgat för statliga 
bolag att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Trots detta är tillämpningen av dessa riktlinjer bland 
svenska börsnoterade företag hela 91 procent. GRI har utvecklat riktlinjerna under åren och 
har publicerat sin fjärde version, G4. Under våren år 2014 har ett antal svenska börsnoterade 
företag offentliggjort hållbarhetsredovisningar enligt version G4. Största skillnaderna sedan 
tidigare är att fokusera rapporteringen på endast det som anses väsentligt. För att bestämma 
redovisningens innehåll ska en väsentlighetsanalys tillsammans med intressenterna upprättas. 
 
Denna studie har undersökt hur förändringarna, med fokus på principen om väsentlighet, i 
riktlinjerna upplevs av företag, samt jämfört hur de två senaste årens hållbarhetsredovisningar 
skiljer sig åt. Syftet är att förstå dessa förändringar, samt att resultatet ska fungera som 
underlag till utvecklingsmöjligheter för studiens företag. Dessutom bidrar arbetet som ett 
hjälpmedel för företag som ännu inte upprättat en hållbarhetsredovisning enligt G4. De två 
forskningsmetoder som använts för att uppnå syftet är innehållsanalyser av 
hållbarhetsredovisningar och intervjuer med ansvariga för hållbarhetsredovisningar på 
företag. Första steget var att skapa en fördjupad kunskap om förändringarna i riktlinjerna, för 
att därefter förstå hur dessa i sin tur påverkat företags upprättande av deras 
hållbarhetsredovisningar. Därefter har vi med hjälp av intervjuerna samlat in kunskap om hur 
förändringarna upplevs internt hos företag som implementerat G4.  
 
Resultatet av studien visar att företag är positiva till de förändringar som G4 medfört. Vidare 
visar studien att största förändringen upplevs vara väsentlighetsanalysen, som kan genomföras 
på olika sätt. Genom vår studie har vi funnit metoder som kan användas för att effektivisera 
väsentlighetsanalysen och hållbarhetsredovisningen i det stora hela. Denna studie ligger till 
grund för att fortsätta fylla det forskningsgap inom hållbarhetsredovisning som G4 medfört. 
Dessutom har studien fokuserat på samtliga perspektiv av hållbarhet - ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt. Dessa tre perspektiv har i få tidigare studier undersökts tillsammans. Slutligen, 
företag bör involvera sina intressenter mer i redovisningen för att säkerställa att innehållet är 
väsentligt för alla berörda. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Stigande havsnivåer, glaciärer som smälter, djurarter som utrotas samt ett ökat antal 
naturkatastrofer är några exempel på konsekvenser orsakade av den miljöförstöring som 
är ett stort problem runt om i världen (WWF, 2013). Problemen är inte begränsade till 
ett miljöperspektiv, utan det handlar även om sociala och ekonomiska problem som 
uppstår av ett bristfälligt hållbarhetstänk. Exempelvis visar undersökningar att 
barnarbete är ett problem som kan förekomma i företags leverantörskedjor (Alestig, 
2014; Grahn & Uusijärvi, 2009; Munck, 2012). Barnarbete, ojämställdhet och 
arbetslöshet är exempel som följer av ett bristfälligt hållbarhetsarbete inom det sociala 
perspektivet (Regeringen, 2002, s. 24). Ett kortsiktigt tänk inom det ekonomiska 
perspektivet anses vara en av de bidragande orsaker till varför finansiella kriser uppstår. 
Därför har ett långsiktigt hållbarhetstänk för företag blivit allt mer betydande, eftersom 
senaste finansiella krisen bidrog till att många intressenter tappade förtroendet till 
företag som styrdes utifrån kortsiktiga affärsmodeller (EU-kommissionen, 2011, s. 4). 
Hållbar utveckling handlar om att agera och tänka långsiktigt ur dessa tre perspektiv för 
att kunna uppfylla kommande generationers framtida behov (WCED, 1987, s. 16).  
 
Hållbar utveckling är en viktig fråga för samhället där näringslivet anses ha en 
betydande roll i arbetet med de utmaningar som vi idag står inför (Reinfeldt, Carlsson & 
Ek, 2012). Dagens konsumenter, samhälle och företag är medvetna om att det finns 
problem. Exempel på detta är konsekvenserna enligt ovan. Att som företag kunna vara 
med och göra skillnad anser vi är viktigt och har därför valt att uppmärksamma de 
insatser som företag gör för hållbar utveckling med hjälpmedel som 
hållbarhetsredovisning. Det beskrivs av tydligt Deegan (2013, s. 449) “if accountants 
does not measure something then it effectively not exists. Therefore, for example, if the 
accountant does not specifically identify climate change as an event of relevance to the 
accounting entity and therefore does not measure and disclose any ‘costs’ associated 
with a corporation’s contribution to climate change, then the effects does not exists.” 
 
Förhoppningen är att organisationer är medvetna om både de möjligheter och problem 
som finns relaterade till hållbar utveckling och därmed utgör hållbarhetsredovisning ett 
alternativ för att kunna sprida informationen till samhället och dess intressenter (GRI, 
2014a). På grund av det ökade trycket utifrån bör företag se till att ha kontroll på vilka 
intressenter de har och hur dessa bör värderas (Clarkson, 1995, s. 107). Detta är viktigt 
att ta hänsyn till eftersom forskning visar att det är fördelaktigt för företag att maximera 
värdet för sina intressenter, både utifrån moral och etik, men även för att gynna 
företagets egna intressen (Sundaram & Inkpen, 2004, s. 350). Att företag visar hur de 
tar sitt ansvar för samhället kan leda till att förtroendet från intressenterna ökar och 
motsatsen visar på att en bristfällig information kan utgöra en risk att intressenter tappar 
förtroendet (Archambeault, DeZoort & Holt, 2008, s. 337). Corporate Social 
Responsibility, förkortat CSR, är ett centralt begrepp som har vuxit fram gällande hur 
företag arbetar med sitt ansvarstagande. En anledning till att företag bör arbeta med 
CSR är att det med stor sannolikhet bidrar till ökad lönsamhet och bättre 
konkurrenskraft (Porter & Kramer, 2006, s. 80). CSR är även ett sätt att effektivisera 
hanteringen av onödig förbrukning av samhällets resurser samt utveckla hållbara 
företagsmodeller (EU-kommissionen, 2011, s. 10). Länken mellan CSR och 
hållbarhetsredovisning grundar sig i att företag vill förse sina intressenter och samhället 
med information om hur företaget tar ansvar för hållbar utveckling. Investerare är en 
intressentgrupp som är speciellt benägna om att få tillgång till information om ett 
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företags prestationer, eftersom det ger underlag för ett mer trovärdigt beslut vid 
bedömning huruvida företaget är lönsamt att investera i. Forskare argumenterar att det 
är av stor fördel om företag visar en transparent bild i sin hållbarhetsredovisning 
eftersom det minskar informationsgapet mellan investerare och ledningen (Dhaliwal, Li 
& Tsang, 2011, s. 94-95). Resultatet av studien som Dhaliwal et al. (2011) utfört på 
amerikanska företag, som publicerat en separat hållbarhetsredovisning, visar att företag 
som redovisar en stor mängd relevant information minskar dess kapitalkostnad eftersom 
investerare ser det mindre riskfyllt att investera. 

Företag som är medvetna och prioriterar intressenternas intressen väljer till högre grad 
att redovisa sitt hållbarhetsarbete till samhället för att visa sitt engagemang. En 
bidragande orsak till att företag prioriterar sina intressenter är att det ökar legitimiteten. 
Om företaget på ett tillförlitligt sätt redogör för sitt hållbarhetsarbete, ökar 
intressenternas och samhällets förtroende för företaget i fråga (Hahn & Kühnen, 2013, s. 
14). Forskning av Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011, s. 257) visar vilka 
faktorer som påverkar att företag upprättar en hållbarhetsredovisning. De faktorer som 
har ett positivt samband med detta är synlighet i samhället, lönsamhet samt 
aktieägarstrukturen. Resultatet angående aktieägarstrukturen betyder att en större 
spridning av ett företags aktier gör att företag är mer benägna att hållbarhetsrapportera. 
Slutligen visade studien att större företag redovisar mer information än mindre företag. 

På grund av att en hållbarhetsredovisning är frivillig att upprätta kan företag därför välja 
att enbart redovisa utifrån en dimension, till exempel miljömässigt eller socialt 
ansvarstagande (Chen & Bouvain, 2009, s. 299). Det är vanligt att företag endast 
rapporterar utifrån en dimension, dock anses det endast vara hållbarhetsrelaterad 
information och därmed visar det inte en helhetsbild av ett företags ansvarstagande. Hur 
företag kan presentera och rapportera sitt arbete med hållbarhet kan göras på olika sätt, 
vilket leder till att företag tenderar att redovisa inkonsekvent och blir därför svåra att 
jämföra (Hahn & Kühnen, 2013, s. 9). Hahn och Kühnen (2013, s. 7) hävdar att 
redovisning utifrån alla tre dimensioner bör tillämpas för att kunna betrakta företagets 
arbete som hållbarhetsredovisning. Ett koncept som anses vara välförankrad i 
rapportering av alla dessa tre dimensioner av hållbarhet är vad som kallas för Triple 
bottom line reporting (TBL). Framväxten av detta tankesätt att redovisa bidrog till att 
företag fokuserade till större grad på att redovisa sociala och miljömässiga prestationer, 
vilket bidrog till en större öppenhet och ett bredare ansvarstagande (Wheeler & 
Elkington, 2001, s. 5). 

I samband med den växande trenden av frivillig hållbarhetsredovisning har ett flertal 
olika organisationer utvecklat riktlinjer (Fortanier, Kolk & Pinkse, 2011, s. 668-669). 
Global Reporting Initiative (GRI) är den organisation som idag anses tillhandahålla 
riktlinjer som har mest frekvent användning. En undersökning av revisionsbolaget 
KPMG bekräftar påståendet där de presenterar att bland världens 250 största företag är 
användningen av riktlinjerna 82 procent (KPMG, 2013, s. 31). Genom åren har 
riktlinjerna uppdaterats ett antal gånger för att anpassas efter förändringar i samhället, 
samt möjliggöra en utvecklingsprocess där organisationer och företag får ge feedback 
till framtida förändringar. GRI har nyligen publicerat sin fjärde version av riktlinjerna 
och därför har övergången från de tidigare riktlinjerna påbörjats (GRI, 2014b). 
Riktlinjerna är omfattande och kommer därför redogöras mer ingående i den teoretiska 
referensramen. Vad som är viktigt för fortsatt förståelse är att presentera vad som ska 
ingå i en hållbarhetsredovisning. Att rapportera enligt riktlinjerna betyder att innehållet 
först ska bestämmas utifrån principerna intressenthänsyn, hållbarhetssammanhang, 
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väsentlighet och fullständighet (G4, 2013, s. 17-18). Därefter ska dessa principer 
kompletteras med indikatorer som är mätbara inom ekonomisk påverkan, 
miljöpåverkan, samt företags sociala påverkan som är uppdelat i fyra olika områden: 
arbetsregler och arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhälle, samt 
produktansvar (G4, 2013, s. 9). För att upprätta en redovisning som bidrar till en 
transparent bild av företags hållbarhetsarbete bör även principerna gällande kvalitet 
beaktas. Principerna är balans av positiv och negativ information, jämförbarhet, 
precision, läglighet i tid, tydlighet och tillförlitlighet (G4, 2013, s. 17).  
 
En tidigare studie av Alazzani och Wan-Hussin (2013, s. 23) har analyserat åtta olje- 
och gasföretag och fann ett samband att företag som tillämpar GRI:s riktlinjer ökar sin 
transparens till sina intressenter. Att som företag använda riktlinjerna bidrar med en 
nytta för intressenterna eftersom det lättare möjliggör att kunna jämföra redovisningarna 
mellan företag, samt att trovärdigheten av informationen ökar. Schadewitz och Niskala 
(2010, s. 104-105) visar i deras studie att GRI är ett viktigt kommunikationsverktyg 
eftersom investerare och intressenter till högre grad värderar redovisningar upprättade 
enligt riktlinjerna. Ett långsiktigt mål för arbetet mot ett hållbart samhälle är just att 
företag ska eftersträva att lösa de hållbarhetsrelaterade problemen som existerar. Levy, 
Brown och de Jong (2010, s. 108) menar att GRI:s riktlinjer kan bidra till att företag 
använder dessa för att skapa legitimitet genom sin hållbarhetsredovisning. De 
argumenterar för att GRI:s riktlinjer kan användas för att framkalla ett sken av att vara 
hållbara företag och därför kritiserar de riktlinjerna för att inte bidra till en förbättring 
av de problem som finns ute i världen.  
 
Antalet redovisningar med hållbarhetsrelaterad information har ökat enormt i hela 
världen de senaste åren, däribland även i Sverige. Från ett tiotal börsnoterade företag till 
att i stort sett alla börsnoterade bolag hållbarhetsredovisar idag (Alestig Blomqvist, 
2014). Enligt KPMG är tillämpningen av GRI:s riktlinjer i svenska börsnoterade företag 
91 procent (KPMG, 2013, s. 12). Varje år genomförs undersökningar av bland annat 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), Folksam och Unionen. De nämnda 
organisationerna har olika tillvägagångssätt hur de bedömer svenska företag och deras 
hållbarhetsredovisning, exempelvis utser FAR varje år bästa hållbarhetsredovisning 
granskad av externa revisorer. Unionen har endast fokus på det sociala perspektivet, det 
vill säga vilka företag som upprätthåller bästa kvaliteten inom det området. Vad gäller 
den undersökning Folksam genomför delar de in företagen i olika kategorier, 
exempelvis “högsta miljöbetyg” och “årets förebildsföretag” (FAR, 2013; Folksam, 
2013; Unionen, 2012). Då det förkommer många undersökningar antar vi att det även 
bör finnas ett intresse från omgivningen att granska hållbarhetsredovisningar av nya 
versionen (G4) och hur det har påverkat företags rapportering. 

1.2 Forskningsgapet 
Från den presenterade problembakgrunden kan förståelse skapas för vad 
hållbarhetsredovisning är och vilken betydelse det har för företag, intressenter och 
samhället. Vad som har varit återkommande inom tidigare forskning är att enbart 
fokusera på att studera det miljömässiga arbetet företag bedriver ur ett hållbarhetssyfte 
(Alazzani & Wan-Hussin, 2013; Brammer & Pavelin, 2006; Clarkson, Overell & 
Chapple, 2011; Cormier, Gordon & Magnan, 2004; Haddock-Fraser & Fraser, 2008) 
och vissa endast utifrån det sociala perspektivet (Haniffa & Cooke, 2005; Mussari & 
Monfardini, 2010; Tagesson, Klugman & Lindvall Ekström, 2013). Vad som däremot 
utgör en liten del av tidigare studier i de artiklar som finns publicerade är ett fokus på att 
studera hållbarhetsredovisning ur samtliga tre perspektiv av hållbarhet. Som tidigare 
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presenterats finns ett antal studier som redogör för vilken nytta GRI:s riktlinjer kan ha 
för företags hållbarhetsredovisningar, men även att det finns vissa problem med dessa. 
Det bör poängteras att en hållbarhetsredovisning inte kan innehålla precis allt, men det 
är viktigt att företag som upprättar en redovisning enligt riktlinjerna åtminstone ger sina 
intressenter en möjlighet att kunna utvärdera företaget på trovärdiga grunder där 
företaget faktiskt arbetar med sina uppsatta mål och ansvarstagande för hållbar 
utveckling.  
 
Vi har tidigare i problembakgrunden visat att hållbarhetsredovisning är en växande 
trend och tror trenden är här för att stanna. Vi tycker att GRI:s riktlinjer är ett bra 
hjälpmedel för att styra företags utveckling framåt och uppmärksamma vilka 
utmaningar som har mest betydelse för företags specifika verksamhet. I samband med 
att GRI uppdaterat sina riktlinjer till den fjärde versionen kommer företag som väljer att 
rapportera enligt dem få en signifikant påverkan i sin rapportering (KPMG, 2013, s. 1). 
Att innehållet i en hållbarhetsredovisning ska vara väsentligt är egentligen ingenting 
nytt i GRI:s riktlinjer, men den revidering som nu genomförts innebär att varje 
redovisad aspekt ska vara väsentlig. Det gör att företags rapporteringsprocess internt 
kan komma att förändras. Detta eftersom senaste versionen ställer högre krav på att 
företag ska genomföra en väsentlighetsanalys tillsammans med sina intressenter för att 
bestämma innehållet. Företag ska i sin hållbarhetsredovisning redogöra för hur denna 
process har gått till samt vilka väsentliga aspekter med tillhörande indikatorer som 
företaget, internt och externt, bör arbeta med och därmed redovisa. Tidigare 
undersökningar som presenterats i problembakgrunden har baserat sin forskning på 
GRI:s versioner innan G4 och därmed är det tydligt att ingen tidigare forskning 
undersökt hållbarhetsredovisningar som blivit upprättade enligt nya versionen av 
riktlinjerna. Nyligen har ett mindre antal börsnoterade företag publicerat sina 
hållbarhetsredovisningar enligt nya versionen och därför ser vi en möjlighet att 
undersöka om senaste versionen av riktlinjerna är ett steg framåt.  

1.3 Problemformulering 
Baserat på den problembakgrund som ovan presenterats har följande 
problemformuleringar definierats: 
 

• Hur har GRI:s nya riktlinjer (G4) förändrat hållbarhetsredovisningen hos 
börsnoterade företag i Sverige? 

 
• Hur upplevs förändringarna internt hos företag som upprättat en redovisning 

enligt G4? 

1.4 Syfte 
Examensarbetet syftar till att undersöka hur GRI:s nya riktlinjer, med fokus på 
väsentlighetsprincipen, påverkat upprättandet av företags hållbarhetsredovisningar och 
därmed få insikt om utvecklingen av riktlinjerna går framåt. Syftet att få en bättre 
förståelse för hur GRI:s riktlinjer förändrats och därmed kunna få en bild över hur det 
har påverkat företags rapporteringsprocesser vid valet av väsentliga aspekter med 
tillhörande resultatindikatorer. Vidare är syftet att även ta reda på vilka likheter och 
skillnader som förekommer i företags interna rapporteringsprocess.  

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till företag som är noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX 
Nordic Stockholm) och deras hållbarhetsredovisningar. Dessutom är det endast ett fåtal 
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bolag som hittills upprättat sin hållbarhetsredovisning enligt G4, vilket gör att en 
branschjämförelse försvåras. Eftersom GRI:s riktlinjer är omfattande har de mest 
relevanta delarna valts ut till studien. Att fokus är lagt på i huvudsak ett område, 
principen om väsentlighet, beror på att detta är största förändringen från tidigare 
versioner. Vidare anser vi att denna avgränsning ger bättre utrymme för att kunna 
studera skillnaderna mer djupgående. Studien har avgränsats till ett företagsperspektiv 
för att praktiskt kunna bidra som ett hjälpmedel vid en implementering av G4. Därmed 
vill vi klargöra att examensarbetet inte har ett intressentperspektiv, utan att 
intressenterna ges utrymme eftersom deras roll förändrats i G4. 

1.6 Begreppsförklaringar 
CSR: Corporate Social Responsibility är en strategi som förklarar hur företag kan arbeta 
med ett långsiktigt ansvar i samhället för att gynna hållbar utveckling (EU-
kommissionen, 2011, s. 6-10). 
 
GRI: Global Reporting Initiative är en organisation som bistår med globala riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning (GRI, 2014b). 
 
Hållbarhetsrapportering: Det underliggande rapporteringssystem som företag behöver 
bygga upp för att ha kvalitet i rapporteringen till den aggregerade redovisningen (Lars-
Olle Larsson, personlig kommunikation, 25 april, 2014). 
 
Hållbarhetsredovisning: Produkten som kommer ut i slutändan, den som laddas ned på 
hemsidorna eller trycks (Lars-Olle Larsson, personlig kommunikation, 25 april, 2014).  
 
TBL: För att uppfylla en hållbarhetsredovisning enligt TBL måste företaget behandla 
samtliga av de miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven i redovisningen 
(Hahn & Kühnen, 2013, s. 7). 
 
IIRC: The International Integrated Reporting Council är en internationell organisation 
som samlar företag, investerare, revisorer, reglerare med flera för att utveckla ramverket 
för integrerad redovisning (IR) (IIRC, 2014). 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

2.1 Val av ämne 
Båda författarna har valt att inrikta civilekonomutbildningen mot redovisning och 
revision. Valet gjordes mellan en fördjupning inom antingen redovisning eller revision, 
där beslutet blev redovisning. Exakt vad som skulle studeras var däremot svårare, 
eftersom det finns en stor mängd tidigare forskning inom ämnet. Tillsammans 
diskuterades vad som behandlats under terminen inom vårt fördjupningsområde och 
fann ett gemensamt intresse, vilket var ämnet hållbarhetsredovisning. Detta genom 
kursen Advanced Financial Accounting D, där kurslitteraturen kompletterades med en 
vetenskaplig artikel som behandlade ämnet hållbarhetsredovisning. Ämnet ansågs 
intressant eftersom Global Reporting Initiative nyligen har uppdaterat sina riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning. Därmed sågs möjligheter att få en fördjupad förståelse för 
utvecklingen av detta ämne genom att undersöka företag som är noterade på 
Stockholmsbörsen och som valt att redovisa enligt den nya versionen. Efter denna 
studie kommer kunskaperna att fördjupas inom hållbarhetsredovisning, men framförallt 
en bättre förståelse för hur användandet GRI:s riktlinjer ser ut hos företag, samt hur de 
upplevs av dem som upprättar hållbarhetsredovisningar. Utöver vår egen kunskapsnytta 
eftersträvas även att kunna ge företag förbättringssynpunkter, baserat på information 
från analysen av företagens redovisningar, samt vid genomförandet av intervjuerna. 
Samt ge rekommendationer till företag som ännu inte upprättat enligt nya versionen för 
att underlätta deras arbete.  
 
Vad som även lockade till en fördjupning inom ämnet är den aktualitet som 
hållbarhetsredovisning har. Dagens samhälle har ett intresse i att bevaka företag och 
deras hållbarhetsaktiviteter. Bland annat delas årligen priser ut för bästa 
hållbarhetsredovisning inom olika kategorier, vilket ger en förståelse för att det finns 
intresse att bevaka kvaliteten på redovisningar. I media har det uppdagas flera fall där 
svenska företag och deras arbete för hållbar utveckling är bristfälligt. När det pågår 
missförhållanden kopplat till detta sprids det fort till allmänheten och får stor påverkan 
på företag. Att få dålig publicitet i media kan vara förödande för ett företag, eftersom 
förtroendet från omgivningen minskar och därmed väljer att inte gynna företaget och 
dess framgång. Därför anser vi att hållbarhetsredovisning fyller en betydande roll för få 
företag att vara transparenta mot sin omgivning och undvika att omoraliska, oetiska och 
oönskade handlingar kommer upp i media och ger företaget lägre legitimitet. Eftersom 
hållbar utveckling är en växande trend känns det ytterst aktuellt att fördjupa sig inom 
ämnet. Ytterligare en anledning till att det anses som rätt i tiden är för att svenska 
företag berörs av den diskussion som just nu pågår inom EU:s medlemsländer, där 
syftet är att utreda om hållbarhetsredovisning är något som bör lagstiftas för stora 
börsnoterade företag i de länder som ännu inte lagstadgat detta (GRI, 2014c). 

2.2 Förförståelse 
En förförståelse i ämnet kan leda till att individer tar in sina egna värderingar under 
studiens gång. Det är viktigt att redogöra för sina förförståelser eftersom det ger en 
möjlighet för läsaren att uppmärksamma och ta hänsyn till det. Tidigare bakgrund och 
erfarenhet författarna besitter kan undermedvetet påverka hur meningar och 
uppfattningar i arbetet framställs. Det finns två typer av förförståelser där den ena är 
teoretiska kunskaper, vilka utvecklas genom exempelvis föreläsningar, böcker och 
vetenskapliga artiklar. Den andra förståelsen är personliga kunskaper och beskrivs vara 
det som individen själv har lärt sig av tidigare erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993, 
s. 25-26). 
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Under studietiden på Handelshögskolan vid Umeå Universitet har båda författarna 
utvecklat sina teoretiska kunskaper. Främst har båda författarna en fördjupad kunskap 
inom redovisning eftersom det är den inriktning båda har valt på C- och D-nivå. 
Författarnas förståelse för redovisning kan göra att vissa begrepp känns självklara för 
oss, men inte för läsaren. Vi har försökt tänka på det under arbetets gång genom att vara 
noggranna med förklaringar. Att vi har kunskaper om det underliggande systemet som 
redovisning bygger på, anser vi bidrar med en nytta för att lättare kunna tillgodogöra oss 
förståelse om hållbarhetsredovisning. Om våra redovisningskunskaper ställs i relation 
till valt ämne är kunskaperna inom det ekonomiska perspektivet mest utvecklade. Hur 
företag bör redovisa från det sociala och miljömässiga perspektivet är ingenting som vi 
tidigare har berört på djupet. Ämnet hållbarhetsredovisning har vi enbart behandlat 
översiktligt och vill därför utveckla kunskaperna med denna studie. 
 
Ena författaren har utvecklat personliga kunskaper från arbetslivserfarenhet av 
traditionell finansiell redovisning, men ingen arbetslivserfarenhet av att rapportera inom 
de olika perspektiven av hållbarhet. Båda har bildat sig en uppfattning om olika företag 
och deras arbete för hållbar utveckling genom att läsa nyhetsartiklar och se 
dokumentärer om ansvarstagande i samhället. Vi vet att det finns problem inom detta 
och det kan påverka vår uppfattning om ämnet. Inriktningen på studien fokuserar mest 
på de faktiska förändringarna i G4 och hur de upplevs av de som upprättar 
hållbarhetsredovisningar. Eftersom denna inriktning valts tror vi inte att våra 
förförståelser gällande vissa företag och dess problem med hållbarhetsarbetet i sig ska 
ha någon större betydelse. 

2.3 Det vetenskapsteoretiska fältet 
Det första steget vid skapandet av ett vetenskapligt arbete är att problematisera 
verkligheten. Att redogöra för hur verkligheten har problematiserats är viktigt eftersom 
det ger insikt i vad studien strävar efter att uppnå, tillvägagångssättet i studiens 
utförande, samt hur resultaten ska tolkas (Åsberg, 2000, s. 2, 4). Inom detta område 
finns ett antal distinktioner och begrepp som bör redas ut, vilket detta avsnitt ämnar 
göra.  

2.3.1 Ontologisk nivå 
Att problematisera verkligheten hänvisas till begreppet paradigm, vilket definierar hur 
en individ förhåller sig till kunskap om världen beroende på individens uppsättning av 
åsikter och värderingar (Guba & Lincoln, 1994, s. 107). Forskaren bör bestämma 
karaktären på ställningstagandena till kunskap utifrån en ontologisk ståndpunkt 
(Åsberg, 2000, s. 73). Konstruktionism präglas av att forskaren förhåller sig till kunskap 
på ett subjektivt sätt. Detta innebär att verkligheten skapas genom sociala och 
experimentella konstruktioner. Dessa konstruktioner ser olika ut beroende på vem det är 
som förhåller sig till verkligheten och därför går det inte att på förhand bestämma 
verkligheten (Guba, 1990, s. 27). Objektivism handlar om att forskaren ser på 
verkligheten med vetskapen om att det bara finns en sanning som kan förklaras av 
naturens lagar och regler (Guba, 1990, s. 20).  
 
Den ontologiska utgångspunkten som har valts för studien är konstruktionism. 
Anledningen till detta grundar sig i författarna syftar till att förstå hur GRI:s nya 
riktlinjer har förändrat företags rapportering av hållbarhet. Förhållningssättet till 
verkligheten kommer därför bli subjektivt, eftersom vi personligen granskat 
hållbarhetsredovisningar, samt tolkat intervjuer med personer på företag om hur de 
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anser att de nya riktlinjerna har påverkat upprättandet. Varför inte valet föll på att sträva 
efter objektivism som vetenskapssyn grundar sig i det faktum att det inte bara finns en 
sanning. Vi anser att det inte endast finns en sanning för att svara på hur GRI:s nya 
riktlinjer har förändrat hållbarhetsrapporteringen för företag. Det finns en möjlighet att 
företag upplever den nya versionen av riktlinjerna annorlunda beroende på tidigare 
erfarenheter och förutsättningar. 
 
Peavy (1998, s. 38) anser att verkligheten förändras och detta sker genom sociala 
aktörers samspel med varandra. Detta stämmer överens med det resonemang som Guba 
(1990, s. 27) anser utgör verkligheten med konstruktionism som ontologisk ståndpunkt. 
Organisationen GRI utgörs av ett samarbete mellan FN och liknande organisationer, 
blandat med olika forskningsinstitut, samt representanter från företag runt om i världen. 
Vi menar att tillsammans skapar dessa sociala aktörer verkligheten och därför blir det 
ett lämpligt förhållningssätt att välja eftersom detta arbete har utgångspunkter i GRI:s 
riktlinjer. Alvesson och Sköldberg (2009, s. 26) anser att människan fungerar som en 
ständig utvecklare och strävar efter att förbättra vanor och rutiner. Det anses 
sammanfalla med det faktum att samhällets värderingar om hållbar utveckling genom 
åren har förändras. Därför bör även redovisningen spegla hur företag tar ställning till det 
stora hela utifrån frågor som intressenter och samhället intresserar sig för.  

2.3.2 Epistemologisk nivå 
Inom det vetenskapsteoretiska området finns begreppet epistemologi som betyder 
“läran om kunskap” och utreder frågor om kunskapens natur, giltighet, möjlighet och 
ursprung (Åsberg, 2000, s. 29). Den kunskapssyn som forskaren tar vid bör bestämmas 
utifrån hur forskaren förhåller sig till forskningsobjektets karaktär och dess 
kunskapsmöjligheter (Guba, 1990, s. 18). Det finns flera olika kunskapsansatser en 
forskare kan anta och därför kommer detta avsnitt göra en åtskillnad mellan två av dem. 
Positivism är en kunskapsansats som innebär att forskaren förhåller sig till kunskap på 
ett objektivt och distanserat sätt. Värderingar och andra faktorer ska därför inte påverka 
forskningsobjektet (Guba, 1990, s. 20). I motsats till detta finns andra förhållningssätt 
till kunskap. En av de flera kunskapsansatser som skiljer sig från positivism är 
hermeneutik. Hermeneutik kännetecknas av att forskaren samlar in kunskap genom att 
tolka och förstå verkligheten. Detta görs genom en interaktion mellan forskaren och 
dess forskningsobjekt och utmärks därför av att subjektivitet vägs in (Guba, 1990, s. 
26).  
 
Den epistemologiska utgångspunkten som har valts för studien är således hermeneutik. 
Att utgå ifrån denna kunskapssyn möjliggör för oss ett tolkande förhållningssätt till den 
kunskap som samlats in under uppsatsens gång. Avsikten med uppsatsen grundar sig i 
att tolka och förstå hur GRI:s nya riktlinjer har påverkat företags hållbarhetsrapportering 
och därmed bedöma om utvecklingen av detta går framåt. Därför hade ett annat val av 
kunskapssyn inte varit lämpligt för denna typ av studie. Arbnor och Bjerke (1994, s. 
268) anser att personliga värderingar ska försöka uteslutas vid tolkande studier. Starka 
personliga värderingar och åsikter har givetvis tonats ner för att studien inte ska mynna i 
ett resultat som är vårt eget tyckande och tänkande. Bland annat föll valet på att i 
innehållsanalyserna utgå från GRI:s riktlinjer och inte skapa egna mått som troligtvis 
blivit speglade av våra åsikter. Det är däremot viktigt att förstå att det inte alltid bör 
eftersträvas att vara objektiv. Ta exemplet med ett antal streck på ett papper som ska 
utgöra en kub. En person som strävar efter att vara objektiv ser bara strecken, medan en 
person som är subjektiv adderar ett djup och ser därmed den kub som avbildats 
(Wennberg, 2001, s. 21, 25). På det sättet har vi försökt använda vår subjektivitet i 
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studien, utan överdrivet tyckande, men tagit hjälp av våra sinnen och tolkat för att skapa 
en helhetsbild. Kunskap anses kräva en förklaring, varför det är av vikt att vara 
subjektiv för att förstå bakomliggande orsaker till varför det ter sig som det gör 
(Wennberg, 2001, s. 30) 
 
Ytterligare baseras studien på kunskap från personer som arbetar med 
hållbarhetsrapportering. Detta kan i sin tur ha en effekt på resultatet i studien eftersom 
deras erfarenheter och åsikter är av subjektiv karaktär och därmed indirekt kan påverka 
svaren i intervjuerna. Att företag har olika värderingar kan grunda sig i att varje företag 
har egna tankar och mål om hur en hållbarhetsredovisning ska upprättas. Det är många 
faktorer som spelar in, till exempel företagets storlek eller tryck utifrån av specifika 
intressentgrupper. Vi delar samma åsikt som belyses av Johansson-Lindfors (1993, s. 
25) om att det är viktigt att redogöra kring förförståelser och hur egna värderingar kan 
komma att influera uppsatsen, detta för att ge läsaren en chans att få kännedom om det. 
En redogörelse för dessa återfinns i tidigare del av detta kapitel.  

2.3.3 Metodologisk nivå 
Till följd av vald kunskapssyn följer beslut om hur forskaren ska gå tillväga vid 
empiriska undersökningar (Åsberg, 2000, s. 73). Av de olika metoder som är möjliga 
har en begränsning lagts vid att göra åtskillnad mellan deduktiv och induktiv 
forskningsansats. En deduktiv ansats betyder att forskaren utgår från befintlig kunskap 
och teorier för att sedan kunna pröva i sin egen studie huruvida det går att bekräfta eller 
förkasta befintliga teorier (Bryman, 2011, s. 26). Till skillnad från antaganden i en 
deduktiv ansats vill forskaren med utgångspunkter i en induktiv ansats generera nya 
teorier (Patel & Davidsson, 2011, s. 23).  
 
Denna uppsats har antagit en deduktiv forskningsansats eftersom utgångsläget är 
befintlig kunskap från valda teoriområden. Genom att göra detta kan slutsatser dras 
huruvida befintliga teorier även förklarar den verklighet som återspeglas i studien. 
Verkligheten önskas även kunna studeras utifrån frågan om utvecklingen av 
hållbarhetsredovisning går framåt, vilket kräver befintlig kunskap om hur det sett ut 
tidigare. Beslutet föll på att välja bort den induktiva forskningsansatsen eftersom tanken 
med studien inte syftar till att generera nya teorier. 
 
Nästa steg för att gå vidare i forskningsprocessen innebär att forskaren bör hitta ett 
angreppsätt som gör det möjligt att samla in den kunskap som forskaren söker efter 
(Åsberg, 2000, s. 59). En deduktiv ansats har tidigare redogjorts vara en av våra 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter och vanligtvis brukar det leda till en kvantitativ 
forskningsstrategi. Bryman (2011, s. 41) betonar dock att det inte alltid behöver vara på 
det sättet eftersom deduktiva ansatser även förekommer i kvalitativ forskning. En 
kvantitativ forskningsstrategi innebär att data ofta samlas in med hjälp av enkäter för att 
kunna se statistiska samband som förklarar studiens resultat (Justesen, Mik-Meyer & 
Andersson, 2011, s. 13). I motsats till det kan en kvalitativ forskningsstrategi användas 
och innebär att data samlas in på ett tolkande sätt, ofta genom intervjuer och 
observationer (Patel & Davidson, 2011, s. 14; Bryman & Bell, 2013, s. 391).  
 
För att välja mellan en metod som är kvantitativ eller kvalitativ har funderingarna gått 
gällande vilken typ av information undersökningen behöver för att kunna besvara 
problemformuleringen. Den kvalitativa forskningsstrategin anses passa uppsatsen bäst, 
eftersom det möjliggör insamlandet av empirisk data på ett mer fördjupande sätt som 
bidrar med en bättre förståelse över förändringarna med G4. Det är viktigt att vid 



	  
	  

10 

kvalitativ forskning belysa att resultatet inte kommer att kunna generaliseras i den 
utsträckning som kvantitativ forskning möjliggör (Larsen, 2009, s. 24; Bryman, 2011, s. 
369). Istället har studien en djupare förståelse för valda studieobjekt och därför kan 
resultatet inte generaliseras. 
 
Nedan följer en sammanfattande tabell som tydliggör vilka val inom det 
vetenskapsteoretiska fältet som författarna till examensarbetet utgår ifrån.  
 

Ontologisk nivå Konstruktionism 
Epistemologisk nivå Hermeneutik 
Metodologisk nivå:  
Forskningsansats Deduktiv 
Forskningsstrategi Kvalitativ 

 
Figur 1. Val av vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

2.4 Perspektiv 
Studien undersöker sex börsnoterade företag i Sverige som har valt att implementera G4 
i upprättandet av sina hållbarhetsredovisningar. Följaktligen är resultaten baserade på 
dessa företag och därmed inte direkt överförbara på några andra företag. Då valet är att 
undersöka hur förändringarna i GRI:s riktlinjer upplevs av företag har det således tagits 
reda på utifrån hur studiens företag, samt en utomstående hållbarhetsexpert, ser på 
förändringarna. Det leder till att studien grundar sig i ett företagsperspektiv. Vi ser en 
stor vikt vid att redovisningarna tillfredsställer intressenterna, men har ändå valt att 
studera förändringarna ur ett företagsperspektiv. Detta eftersom det är riktlinjernas 
utformande och hur företagen lever upp till dem som gör skillnad. Riktlinjerna har 
exempelvis i G4 ett utökat fokus på att intressenterna ska vara en del i processen när 
beslut fattas gällande vad som ska redovisas. Att då få en inblick i hur företagen 
upplever och eftersträvar det gör att det även skapas en förståelse för hur förändringarna 
bör påverka intressenterna. Dessutom ses företagen som stora aktörer och därmed spelar 
deras arbete för hållbarhet in en stor roll. Därför är det viktigt att företag uppfattar att 
GRI:s riktlinjer går åt rätt håll och därmed eftersträvar att följa riktlinjerna, vilket bör 
medföra ett bättre arbete för en hållbar framtid. Av ovanstående anledningar har valet 
fallit på att i huvudsak studera förändringarna ur ett företagsperspektiv. 

2.5 Val av teorier 
Eftersom en deduktiv ansats valts för studien och således innebär att utgångspunkten är 
befintliga teorier som testas praktiskt är det viktigt att teorierna är valda med omsorg 
(Bryman, 2011, s. 26). Valet har influerats en del av artiklar som lästs under arbetets 
gång, vilka behandlar ämnet hållbarhetsredovisning. Däremot är det relativt många 
tidigare forskningar som saknar teorikoppling, vilket gjorde det svårt att finna samtliga 
teorier utifrån de vetenskapliga artiklarna (Hahn & Kühnen, 2013, s. 17). Intressent- och 
legitimitetsteorin var de teorier som återfanns i ett antal artiklar och intressentteorin var 
för oss känd sedan tidigare. Efter en djupare inläsning i teorin fann vi den passande till 
ämnet, dessutom är den allmänt accepterad. Freeman (1984) är välkänd inom 
intressentteorin, men eftersom teorin i sig förändrats relativt lite är fakta i huvudsak 
baserad på vetenskapliga artiklar av Clarkson (1995), samt Donaldson och Preston 
(1995). Att valet föll på att bygga upp teorin av senare forskning beror som tidigare 
nämnts bland annat på att det inte förekommit några signifikanta förändringar av teorin. 
En vidareutveckling av forskningen inom intressentteorin har bidragit med kunskap om 
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att ett större fokus ska läggas på att separera primära och sekundära intressenter. 
Utvecklingen av teorin sågs därmed relevant för att knyta an till denna studie. 
 
Intressentteorin anser vi utgör en av grundpelarna i företags hållbarhetsredovisning 
eftersom ett av de syften den har är att kommunicera ut sitt arbete till sina intressenter. 
Dessutom är förändringarna i senaste versionen av GRI nära sammankopplade med 
intressentteorin eftersom förändringarna innebär att intressenterna i större utsträckning 
ska involveras i processen för att bestämma redovisningens innehåll. Vidare sågs en vikt 
vid att studera den praktiska anknytningen till teorin, eftersom forskare menar att trots 
att teorin är en av de vanligaste inom litteratur om hållbarhetsarbete är den sällan 
specificerad praktiskt. Med det menas att många företag tar hänsyn till sina intressenter, 
men utan ett faktiskt tänk utifrån intressentteorin (Spence, Husillos-Carqués & Correa-
Ruiz, 2010, s. 80).  
 
Legitimitetsteorin var för oss inte känd sedan tidigare, men förstod efter inläsning att 
även den var en passande teori att förankra examensarbetet i. Fenomenet 
hållbarhetsredovisning behandlar vikten av att bland annat skapa en trovärdig bild och 
vara transparenta sågs en teori som ämnar till just legitimitet, trovärdighet, som 
självklar. Vid litteratursök av legitimacy theory på EBSCO framkom att många 
undersökningar inom området var gjorda av Craig Deegan, varför stora delar av teorin 
är baserad på fakta av honom. Det finns influenser från andra forskare, dessutom valde 
vi att gå längre bak i tiden än i intressentteorin. Detta eftersom legitimitetsteorin var 
mindre känd sedan tidigare och därmed såg ett behov av att studera om det förekommit 
några större förändringar, därför finns även Shocker & Sethi (1973) med. Inte heller i 
legitimitetsteorin uppfattas några signifikanta förändringar genom åren, vilket uppfattas 
kunna bero på att det är en välarbetad teori. En teori som redan från ett tidigt skede har 
varit praktiskt applicerbar inom många områden och är det än idag. 
 
För att lära oss om hållbarhetsredovisningens utveckling valde vi att även gå till teorier 
som behandlar vad som anses vara kärnan av GRI. CSR och TBL är vad som anses ha 
väckt intresset för hållbarhetsredovisning, vilket gjorde att de kändes relevanta att ta 
med. I CSR är Carroll en av de mer framstående och det är även han som utvecklat 
CSR-pyramiden. TBL har i huvudsak baserats på Elkington (1999), där de ekonomiska, 
sociala och miljömässiga perspektiven beskrivs för första gången. Det är vad som till 
stor del ligger till grund för GRI, vilket utgjorde fortsättningen av teoridelen om 
hållbarhetsredovisningens utveckling.  
 
Information om GRI är framförallt inhämtad från deras hemsida där riktlinjerna 
återfinns. Dessutom är den påbyggd med en stor mängd vetenskapliga artiklar som 
utfört studier utifrån ramverket, däribland Chen och Bouvain (2009), Hahn (2011), 
Hahn och Kühnen (2013). Eftersom studien utgår från just GRI ses detta som den mest 
relevanta informationen, om än det givetvis finns ett behov av samtliga delar, dels för 
att de är nära sammanknutna, men också för att alla teorier fyller ett eget syfte. 
 
Slutligen utökades teorikapitlet med en mindre del om väsentlighet och dess definition, 
samt hur tidigare forskning behandlat begreppet. Detta eftersom väsentlighetsprincipen 
fått en central del i GRI:s senaste version av riktlinjerna (G4). Eftersom vi ämnar 
undersöka den senaste versionens utveckling, med fokus på väsentlighetsprincipen, 
fanns ett behov att fördjupa sig i begreppet ytterligare. 
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2.6 Litteratursökning 
För att hitta relevanta artiklar inom hållbarhetsredovisning söktes på universitetets olika 
databaser för att hitta information och läsa in oss på ämnet. Litteratursöket ledde fram 
till en användbar artikel som heter ”Determinants of sustainability reporting: a review 
of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research” 
publicerad år 2013 av Hahn och Kühnen. Artikeln gav en förståelse för vad tidigare 
forskning inom ämnet har kommit fram till för att hitta potentiella områden att fokusera 
studien på. Vi förlitade oss på att studierna i artikeln var användbara, eftersom 
majoriteten av studierna söktes upp på databasen EBSCO och fann att samtliga var 
listade som peer reviewed, med andra ord menas det att artiklarna blivit vetenskapligt 
granskade. Dessutom lästes de flesta av studierna för att öka kunskapen inom ämnet 
samt för att skapa en egen uppfattning om vad studierna undersökt och resulterat i. 
 
En begränsning med artikeln ”Determinants of sustainability reporting: a review of 
results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research” är att 
innehållet består av studier från år 1999 till 2011. För att komplettera litteratursöket 
användes de sökord som Hahn och Kühnen använt för att täcka forskningsområdet åren 
2012 till 2014. Följande nyckelord har använts i litteratursöket: Global Reporting 
Initiative, GRI, social report, environment report, sustainab* report, CSR report*, 
responsibility report, non-financ* report, TBL report, triple* report, integr* report. För 
att inringa ämnet ännu bättre ansågs kompletteringar med ytterligare sökningsord 
behövas för att förstå varför företag väljer att hållbarhetsrapportera och sökte därmed på 
dessa ord: stakeholder theory, legitimacy theory, stakeholder involvement in 
sustainability reporting, materiality samt materiality in sustainability reporting. 
 
Efter att ha bearbetat allt material som samlats in under litteratursökningen gjordes en 
iakttagelse att det var forskare och studier som förekom i ett flertal artiklar. Det gav en 
signal om att materialet anses vara trovärdigt och väl citerat eftersom flera studier inom 
ämnet refererar till forskarna. Artiklar publicerade på ansedda tidskrifter inom 
företagsekonomi har prioriterats för att öka trovärdigheten av artiklarna.  

2.7 Källkritik 
Att utföra en kritisk granskning av det material som används, med andra ord källkritik, 
är en metod för att bedöma hur sanningsenlig informationen faktiskt är. Det material 
som är att betrakta som en källa kan vara av många olika slag, både skriftligt i böcker, 
artiklar, hemsidor etc., men även av muntlig karaktär, exempelvis en föreläsning 
(Thurén, 2013, s. 4). De källor som använts är av många olika slag, där den största delen 
utgörs av vetenskapliga artiklar. Generellt kan sägas att samtliga källor i uppsatsen är 
präglade av våra värderingar och det uppsatsen är inriktad mot (Holme & Solvang, 
1996, s. 125). Detta i och med att information sökts med problemformuleringen och 
syftet i tanken. Av den anledningen finns risken att material missats som skulle ha 
kunnat vara intressant för studien, något som återfunnits genom att använda andra 
sökord. Vad gäller källkritik kan forskaren med fördel bedöma den utifrån olika 
kriterier, detta för att beakta olika aspekter som kan ha betydelse för att informationen 
ska användas på bästa sätt. De kriterier som förespråkas i många fall är fyra stycken, 
men beskrivs olika av olika författare. Thurén (2013, s. 7-8) säger att dessa fyra kriterier 
består av äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Ejvegård (2009, s. 71-73) 
menar däremot att de fyra kriterierna är äkthet, oberoende, samtidighet och färskhet. Vi 
har också valt att utgå från fyra kriterier när bedömning av det material som använts i 
studien och har därför sammanslagit de ovan presenterade för att välja ut de som är mest 
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relevanta. De kriterier som har legat grund för bedömningen av hur trovärdiga källorna 
är består av äkthet, tidssamband, oberoende och färskhet. 
 
Äkthet syftar till att bedöma hur trovärdig källan är, eftersträvansvärt är att källan ska 
innehålla vad den påstår sig innefatta (Thurén, 2013, s. 7). I det här skedet bör en kritisk 
granskning utföras av det material som använts, utifrån hur äkta eller trovärdigt det 
anses vara. Ett sätt att minimera risken att de vetenskapliga artiklar uppsatsen är baserad 
på innehåller förfalskad information är att samtliga artiklar är externt granskade, eller 
peer reviewed. Artiklar som inte varit externt granskade har helt valts bort på grund av 
risken att informationen inte är tillförlitlig. Trots att de vetenskapliga artiklarna är 
externt granskade föreligger det givetvis en risk att informationen är vinklad. Om än 
den är äkta kan den vridas åt det håll artikelförfattaren önskar, exempelvis genom att 
framställa resultat från forskning på ett sätt som gör att det passar bättre in på forskarens 
problem. Detta har funnits i åtanke, genom att dels gå igenom hur processen gått till när 
studien genomförts, men också genom att inte använda en forskares resultat som bevis. 
Med det menas att de resultat som flera forskare kommit fram till ansetts som 
trovärdiga, medan resultat som en eller endast några få forskare har framhållit får ses 
som ett riktmärke, men inte ett bevis i sig. Vad gäller det material som använts för att 
sammanställa teorikapitlet har utvecklingen studerats. Med andra ord har eftersträvan 
varit att gå till ursprunget, till den som utvecklat teorin eller framställt informationen 
från första början. Dessutom har många forskare refererat till de mer renodlade teorierna 
som valdes: intressent- och legitimitetsteorin och vågar därmed tro att de är 
välbeprövade och applicerbara i praktiken. 
 
Färskhetskravet syftar till att visa på vikten av att basera fakta på nya källor. Detta för 
att det nyaste materialet byggts upp på ett sätt som dels kan innefatta ny information, 
alltså att saker och ting har förändrats och då kan det vara riskfyllt att använda äldre 
källor (Ejvegård, 2009, s. 72). Färskhetskravet har funnits i åtanke genom all 
litteraturinsamling, men framförallt när forskningsgapet specificerades i och med att det 
lades ännu större vikt vid att ha färsk information i det avseendet. Den största delen av 
de vetenskapliga artiklarna är följaktligen enbart några år gamla. Däremot förekommer 
några äldre, exempelvis Carroll (1979) och Donaldson och Preston (1995) som använts i 
teorikapitlet. Vad gäller några teorier har de inte utvecklats signifikant de senaste åren 
och därför är det möjligt att använda äldre källor. I några andra fall har äldre källor 
använts för att visa på den historiska utvecklingen av teorierna, varför valet varit att gå 
till primärkällan. Vidare har det genomgående eftersträvats att använda senaste 
upplagan vad gäller böcker. Detta har efterföljts i den mån det varit möjligt, exempelvis 
har vissa böcker varit utlånade på biblioteket och omöjliggjort det. 
 
Att en källa är att anse som oberoende, vilket är den tredje kategorin, är att den ska 
kunna läsas i förstaled. Skulle det handla om information som är återberättad finns 
risken att den huvudsakliga informationen har förvrängts, något som kallas för tradering 
(Thurén, 2013, s. 8, 45). Det innebär att försiktighet bör vidtagas vad gäller att använda 
sekundärkällor och i den mån det är möjligt använda primärkällan. Ett exempel på vad 
en sekundärkälla, eller andrahandskälla, kan vara är en artikel som är skriven av person 
A, men som citerar person B från en tidigare artikel av person B. Då är den delen som 
person A beskriver från person B:s artikel av andrahandskaraktär. Istället bör 
informationen komma från person B:s ursprungliga artikel, för att klassas som 
primärkälla (förstahandskälla). Att använda primärkällan som underlag är något som 
bör eftersträvas för att nå så sanningsenlig information som möjligt (Holme & Solvang, 
1996, s. 132-133). I samtliga av de vetenskapliga artiklarna har primärkällan använts. 
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Har något av intresse hittats i en artikel, men som är sammanfattat från någon annans 
skrift har ursprungsskriften lästs. 
 
Vad som däremot gäller de böcker som använts har det inte i samma utsträckning varit 
möjligt att finna primärkällan. Exempelvis är de metodböcker som använts uppbyggda 
på ett sätt som sammanfattar en stor mängd forskares resultat, för att ställas samman till 
en mer komprimerad version som är lämplig i utlärningssyfte. Användandet av bland 
annat Bryman (2011), Bryman och Bell (2013), Holme och Solvang (1996) samt 
Thurén (2013) kan kritiseras. Det är bra att vara medveten om att användandet av 
sådana böcker inte är allra bäst, men i vissa fall i princip oundvikligt. Dessutom kan de 
enligt oss utgöra en bra grund när det gäller att utveckla ett område. De ger ett relativt 
lättöverskådligt material för att få en bild över olika metodval, för att sedan i många fall 
använda en bok eller artikel som är mer specificerad på ämnet. 
 
När det kommer till tidningsartiklar, information på hemsidor och liknande är det alltid 
svårt att veta hur tillförlitlig informationen är och om det handlar om primär- eller 
sekundärkällor. Arbetet är i huvudsak baserat på de vetenskapliga artiklarna där 
primärkällan använts i samtliga fall, men den kompletterande informationen består i 
vissa fall av mer osäkra källor. Varför tidningsartiklar använts är för att skapa 
ytterligare aktualitet i ämnet. För att försöka undvika att informationen är falsk har 
tidningsartiklar hämtats från väl ansedda nyhetsportaler, Svenska Dagbladet och Dagens 
Nyheter, eftersom dessa publicerar information som baseras på verkliga händelser. 
Artiklarna som finns med i arbetet är fakta som även sänts på TV i nationella 
nyhetssammanhang, vilket styrker trovärdigheten ytterligare. 
 
Tendensfrihet är det fjärde och sista kriteriet i källkritiken. Det innebär att det inte ska 
finnas anledning att misstänka sina källor som påverkade av någons personliga 
värderingar, åsikter och intressen (Thurén, 2013, s. 8). Detta kriterium är vad som varit 
svårast att kontrollera, i och med att det i så gott som alla fall föreligger en subjektivitet 
hos den som kommunicerar ut en viss information. För att säkerställa detta kriterium har 
liknande andra vetenskapliga artiklar sökts upp under arbetets gång för att se om fler 
kommit fram till liknande resultat, vilket det i många fall gjorts.  
 
Avslutningsvis kan sägas att genomgående under arbetet har dessa kriterier funnits i 
tankarna då den information som arbetet är baserat på tagits fram. Dock är det en metod 
som endast minimerar risken att icke sanningsenligt material används, eftersom det i 
princip är omöjligt att avgöra sådant med säkerhet. Exempelvis finns det bevis som 
säger att även allmänt erkända forskningsresultat varit vridna för att framstå som bättre 
(Thurén, 2013, s. 17). Då eftersträvan är att studien ska vara så trovärdig som möjligt 
har detta gjorts för att eliminera källor av sämre kvalitet.  
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3. Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensram detta examensarbete utgår ifrån kommer att redogöra för 
samhällsekonomiska teorier, intressentteorin och legitimitetsteorin, vilka är centrala och 
troligtvis utgör en grund till varför företag väljer att hållbarhetsrapportera. Dessa två 
teorier är väl sammankopplade med varandra, men tillsammans utgör de en helhet i 
detta examensarbete i bemärkelsen att företag bör identifiera sina intressenter för att 
kunna skapa legitimitet till omgivningen. Därefter följer en redogörelse för hur teorier 
om företags ansvarstagande i samhället har utvecklats genom åren för att slutligen knyta 
an till hållbarhetsredovisningen idag med G4 och principen om väsentlighet. 

3.1 Intressentteorin 
Intressentteorin grundar sig långt bak i tiden, men har bara varit en allmänt känd teori 
sedan 1984 då en bok av Edward Freeman kom ut på marknaden, “Strategic 
management: A stakeholder approach” (Donaldson & Preston, 1995, s. 65). För en mer 
djupgående beskrivning av intressentteorin kan det vara värdefullt att inledningsvis 
specificera vad intressenter är för någonting. Enligt Clarkson (1995, s. 107) är 
intressenter ett begrepp som tolkas på olika sätt och kan skilja en aning mellan olika 
industrier. Generellt kan intressenter förklaras som personer eller grupper som har ett 
intresse i ett visst företag. En intressent kan exempelvis vara en som har äganderätt i ett 
företag, men även en bank som har en låneförbindelse med firman. För att klassificera 
intressenterna kan de grupperas efter sina intressen, intressenter med liknande intressen 
placeras således i samma grupp. 
 
Sekundära och primära är de två kategorier som intressenterna vanligtvis delas in i. En 
sekundär intressent är någon som kan påverka eller påverkas av företaget, men inte har 
någon direkt koppling till företaget. De har exempelvis inget ägande och deltar heller 
inte i några transaktioner med företaget. Ett exempel på en sekundär intressent är media. 
Vad ett företag bör ha i åtanke är att även sekundära intressenter kan påverka avsevärt. 
Ta bara exemplet med att det i media uppdagades att en av underleverantör till 
klädkedjan H & M använder sig av barnarbete (Munck, 2012). I ett sådant fall blir de 
primära och sekundära intressenterna starkt sammankopplade. Har då företaget inte full 
koll på hur hållbarhetsarbetet ser ut hos sina primära intressenter, i detta fall 
underleverantören, finns risken att en sekundär intressent, media i detta fall, tar det till 
ytan och i sin tur påverkar andra intressenter. De intressenter som påverkas kan 
följaktligen vara av både primär och sekundär karaktär. 
 
Primära intressenter består enligt Clarkson (1995, s. 107) av personer eller grupper där 
det finns en hög grad av beroende från bådas håll. Exempel på detta kan vara företagets 
kunder, vilka har ett beroende av att företaget ska leverera produkter eller tjänster 
utifrån deras önskemål. Levererar företaget produkter eller tjänster som inte uppfyller 
kundernas förväntan finns en risk att de väljer att köpa av någon annan framöver, vilket 
i sin tur leder till att företaget går miste om intäkter som är nödvändiga för företagets 
överlevnad. Företaget måste även ta hänsyn till andra intressentgrupper. Anställda är en 
intressentgrupp som företaget kan komma att försumma om det förekommer oetiska 
handlingar i leverantörskedjan. Ett exempel hämtat från verkligheten är ett företag som 
haft problem med detta, vilket slutade med att en högt anställd inom företaget sade upp 
sig då denne inte kunde stå för företagsvärderingarna (Jakobsson & Alestig Blomqvist, 
2014a). Att en anställd säger upp sig på grunderna att denne inte kan stå för hur 
företaget tänker utifrån sitt hållbarhetsarbete motsvarar att företaget arbetar utan en 
viktig grupp av primära intressenter i tanken. 
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Ytterligare ett exempel är att vissa investerare, primära intressenter, har valt att avsluta 
samarbetet med samma företag (Jakobsson & Alestig Blomqvist, 2014b). Investerare är 
speciellt benägna om att få tillgång till information om ett företags prestationer, 
eftersom det ger underlag till ett mer trovärdigt beslut vid bedömning om företaget är 
lönsamt att investera i. Som ovan nämnts är det negativt om företag utelämnar viktig 
information, eftersom det leder till en felaktig bedömning av investeringsrisken och 
kommer det senare till ytan väljer många investerare att dra sig ur. Tidigare forskning 
som utfördes på 213 amerikanska företag som upprättade en separat 
hållbarhetsredovisning för första gången visar att om företag ser till att vara transparenta 
kan kostnaden för eget kapital minska och därmed gynna företags framgång (Dhaliwal 
et al., 2011, s. 94-95). Sammanfattningsvis kan sägas att primära intressenter helt enkelt 
består av intressenter som är betydelsefulla för företagets möjlighet till fortlevnad. 
 
Enligt Donaldson och Preston (1995, s.70-71, 74) finns det många olika tolkningar av 
teorin, en av de främst erkända är det beskrivande perspektivet som utgör en hjälp för 
att beskriva och förklara de företagsspecifika egenskaper och beteenden som 
förekommer inom en firma. En annan är en instrumental användning av teorin, vilket 
kortfattat innebär ett utforskande av specifika samband mellan orsak och verkan, det vill 
i detta fall säga sambandet mellan hur företaget hanterar sina intressenter i förhållande 
till hur företagets resultat ser ut. Det tredje och sista är det normativa perspektivet som 
innebär att förvalta och driva företaget utifrån moraliska och/eller filosofiska riktlinjer. 
Just det normativa perspektivet är vad som passar in bäst på studien eftersom 
hållbarhetsarbete i grund och botten handlar om moral och etik. Att alla berörda inom 
företaget har för avsikt att arbeta med intressenternas intressen och värderingar i åtanke 
är helt enkelt någonting som förutsätts enligt det normativa perspektivet. 
 
Teorin har med åren utvecklats från grundtanken att alla intressenter är lika mycket 
värda och bör behandlas likvärdigt, till vad Clarkson (1995, s. 106-107) hävdar: att 
behovet har ökat för att arbeta för ett ökat välstånd och värde för framförallt de primära 
intressenterna. Personer med högt ställda positioner inom företag bör sträva efter att 
skapa en rättvis och balanserad miljö hos de primära intressenterna och på så sätt 
undvika att favorisera vissa grupper så att andra känner sig missgynnade. Det bör med 
andra ord läggas stor vikt vid att skapa en god stämning både mellan intressenterna och 
mellan företaget och dess intressenter i och med att företaget är beroende av sina 
intressenter, framförallt de primära. I de fall det uppstår dålig stämning hotas företagets 
överlevnad. För att citera Clarkson kan inte längre cheferna “förlita sig på den osynliga 
handen för att lösa problem” och måste istället använda sig av moral och etik och direkt 
ta itu med de problem som uppstår. I och med att beslut som strider mot moral och etik 
kan leda till överlevnadsproblem för företaget i fråga, blir det av strategisk betydelse att 
handla moraliskt och etiskt. Ytterligare forskning styrker att det är till stor fördel för 
företag att arbeta för att maximera värdet för sina intressenter, inte bara utifrån moral 
och etik, utan även för att det är något som gynnar företagets egna intressen (Sundaram 
& Inkpen, 2004, s. 350). Med en god förståelse för intressenterna och dess värderingar 
kommer företaget antagligen ha lättare att nå eventuella mål av ekonomisk karaktär. 
Gamerschlag et al. (2011, s. 257) har utvecklat kunskaper om varför företag 
hållbarhetsrapporterar. De har fokuserat på att undersöka vilka faktorer som påverkat 
130 tyska företags benägenhet att hållbarhetsrapportera. De faktorer de fann ha ett 
positivt samband till att rapportera är hur synligt företaget är i samhället, lönsamheten, 
samt aktieägarstrukturen. Resultatet angående ägarstrukturen betyder att en större 
ägarspridning av ett företags aktier gör att företag är mer benägna att 
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hållbarhetsrapportera. Slutligen visade studien att större företag redovisar mer 
information än vad mindre företag gör. 
 
Även om forskning överlag tyder på en positiv effekt av intressentteorin finns det viss 
kritik mot teorin. Ett exempel som Philips, Freeman och Wicks (2003, s. 483-484) tar 
upp är att agentproblematik kan komma att störa arbetet för att hålla intressenternas 
värderingar och intressen högt. Agentproblem innebär att agenten, i detta fall företaget, 
inte handlar på det sätt som principalen, intressenterna, önskar. Eftersom grundtanken i 
intressentteorin är att veta vilka intressenterna är och vad de önskar av företaget är 
agentproblem till besvär för teorin. Vad som menas med kritiken är att agentproblem i 
princip uppstår överallt och att det inte nödvändigtvis behöver vara av avsikt agenten 
handlar på annat sätt än utifrån principalens önskemål, utan det kan vara omedvetet. Då 
ett företag ofta har en stor mängd intressenter är det givetvis svårt att veta vad alla 
intressenter vill, varför det är oundvikligt att det uppstår en agentproblematik. Det finns 
också en risk att ett företag handlar utifrån egna intressen, men finner en intressentgrupp 
som vill samma sak och därmed kan motivera sitt agerande utifrån den 
intressentgruppen. Då det kanske lyser igenom att det i själva verket var för företagets 
egen vinst är risken stor att övriga intressegrupper kommer att ifrågasätta handlandet. 
Med andra ord finns det brister i intressentteorin och en av dem är att 
agentproblematiken ignoreras, när den i själva verket utgör ett relativt stort problem. 

3.2 Legitimitetsteorin 
Att ett företags största mål är att generera så stor vinst som möjligt är ingenting nytt, 
men det bör även finnas incitament till att bygga upp, alternativt behålla, ett förtroende 
från allmänheten (O’Donovan, 2001, s. 344). Redan på 80-talet förstod forskare vikten 
av att företag uppfyller deras sociala åtaganden till allmänheten och kom med förslag på 
hur de kunde arbeta för att uppfylla dessa åtaganden, samt utvärdera dem för att 
utveckla ett effektivare arbetssätt (Clarkson, 1995, s. 93-94). Det finns en mängd 
forskning, däribland O’Donovan (2001, s. 344) som visar att det är tack vare 
legitimitetsteorin som många företag väljer att rapportera de åtgärder de arbetar med för 
att främja hållbarheten. Detta då tanken med teorin är att visa på vikten av att framhålla 
information om sådana åtgärder för i princip alla aktörer på marknaden, både de 
intressenter som har ett direkt samband med företaget i fråga, men även samhället i 
stort. Som framgår är denna teori nära besläktad med intressentteorin i och med att båda 
är sociala teorier som utvecklats för att försöka förklara vad olika sociala beteenden 
inom företaget kan få för följder. Shocker och Sethi (1973, s. 98) menar på att det är 
viktigt att tänka sig ett socialt kontrakt mellan företaget och dess intressenter. Ett socialt 
kontrakt kan förklaras som att företaget ämnar agera utifrån de önskemål och krav dess 
intressenter och samhället i stort har. 
 
Enligt Deegan och Gordon (1996, s. 105) förekommer det i teorin ett legitimitetsgap, 
vilket företaget bör ha som målsättning att eliminera. För att gapet ska vara så litet som 
möjligt bör företaget arbeta för en hög legitimitet, med andra ord ett högt förtroende, 
vilket fås genom att göra det mesta möjliga för att fullfölja det sociala kontraktet. Ett 
kontraktsbrott kan få många potentiella följder, bland annat att personalen säger upp sig 
om de inte kan stå för företagets handlingar eller att leverantörer vägrar att leverera 
varor eftersom de inte vill bli förknippade med företaget i fråga (Deegan, 2002, s. 293). 
Som förstås av det ovan nämnda är det riskabelt för ett företag att förlora förtroendet 
från samhället, eftersom det i värsta fall kan leda till konkurs. 
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Idag finns en generell efterfrågan från hela marknaden att företag ska arbeta på ett bra 
sätt ur flera synvinklar; ekonomisk, miljömässig och social. Gör företagen det hävdar 
legitimitetsteorin att de kommer att nå större framgång än om de inte arbetar för att 
minska det potentiella legitimitetsgapet (Shocker & Sethi, 1973, s. 98). Clarkson (1995, 
s. 98) talar dessutom om tre legitimitetsfrågor som en firma bör besvara utifrån denna 
teori; “För vem har företaget ett ansvar? För vad bör företaget vara lyhörda om? Av 
vem och av vilka standarder bedöms prestanda?”. Ett företag som besvarar dessa frågor 
med eftertanke bör även uppnå en hög legitimitet. Tanken med både legitimitetsteorin 
och intressentteorin är att öka förståelsen för att handla utifrån intressenternas intressen 
och tänka på hur stor vikt det idag läggs vid att alla bör tänka i hållbarhetstermer. 
Därigenom får stora företag som har möjlighet att påverka mycket ett större ansvar att 
göra slag i saken. Företag måste helt enkelt få en förståelse för att aktörer idag tittar på 
mer än bara det finansiella, att i princip lika stor vikt läggs vid det icke-finansiella och 
därför är det viktigt att vara transparent i den synvinkeln. Forskning har tidigare gjorts 
genom att kombinera legitimitetsteorin och GRI, där Hedberg och von Malmborg 
(2003, s. 162) visar att främsta anledningen varför företag använder riktlinjerna är för 
att skapa legitimitet inom företaget. Riktlinjerna ansåg vara av bättre hjälp för intern 
utveckling inom företaget än som ett externt kommunikationsverktyg. 
 
Inte heller legitimitetsteorin är felfri, bland annat uppger Deegan och Unerman (2011, s. 
302) att företaget kan antas arbeta för att bygga upp sin legitimitet, men i själva verket 
manipulera sina intressenter. Ett exempel kan vara att företagen har incitament att 
förändra samhällets tankar och värderingar för att få dem att hänga samman med 
företagets handlande. 

3.3 Hållbar utveckling 
Första världstoppmötet om hållbar utveckling hölls i Stockholm år 1972 av Förenta 
Nationerna, även förkortat FN. Sedan dess har det följts upp vart tionde år, i Nairobi år 
1982, i Rio de Janeiro år 1992, i Johannesburg år 2002 och återigen i Rio de Janeiro år 
2012 (FN, 2014). Hållbar utveckling är ett begrepp som definierades år 1987 genom 
rapporten kallad Vår gemensamma framtid skriven av FN:s världskommission för miljö 
och utveckling (WCED), även känd som Brundtlandsrapporten uppkallad efter 
dåvarande ordförande Gro Harlem Brundtland (Regeringen, 2012, s. 4-5). Den välkända 
definitionen av hållbar utveckling fastslogs i rapporten och lyder som följande: ”En 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED, 1987, s. 16). 
 
Till en början diskuterades hållbar utveckling mestadels utifrån miljöfrågor, men snabbt 
förstod berörda personer att det sammanfaller med de sociala och ekonomiska 
förhållandena, vilket även kännetecknar definitionen av hållbar utveckling. Från att 
första konferensen hölls har det blivit allt tydligare att alla aktörer måste hjälpas åt, det 
är inte tillräckligt att endast världens olika regeringar tar ansvar. År 2002, i 
Johannesburg, instiftades ett samarbete med företag, icke-statliga organisationer, 
internationella organisationer och regeringar för att tillsammans förena arbetet mot 
hållbar utveckling (Regeringen, 2012, s. 4). Senaste konferensen i Rio de Janeiro år 
2012 syftade till att betona de framsteg som gjorts hittills, likaså fastställa de problem 
och brister som uppstått vid tillämpningen av de tidigare konventioner det beslutats om. 
Avsikten med mötet var även att diskutera kommande internationella utmaningar och att 
garantera ett fortsatt politiskt engagemang för hållbar utveckling (FN, 2012, s. 4). 
Hållbar utveckling syftar till att försöka få företag att ta långsiktigt ansvar och förbättra 
helhetssynen genom att tänka utifrån ett globalt perspektiv. Helhetssynen grundar sig i 
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att tänka utifrån flera synvinklar, vilka är fördelade till ett miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv (Elkington, 1999, s. 70-74; Moneva, Archel & Correa, 2006, s. 
121). 
 
Brundtlandsrapporten anses vara det mest inflytelserika dokumentet eftersom det har 
uppmärksammat vikten och skapat framväxt av globala miljöfrågor. WCED syftar till 
att skapa globala riktlinjer för förändring och närmande av miljöfrågor med ett 
helhetsperspektiv. Genom detta framkallas ett expanderat internationellt samarbete, 
förbättrade rättigheter och ett ökat samarbete med industrin (Barkemayer, Holt, Preuss, 
& Tsang 2011, s. 16). Det finns däremot andra forskare som Moneva et al. (2006, s. 
123-124) vilka anser att även om konceptet haft stor politisk framgång har det samtidigt 
varit svårt att få genomslag i organisationer, eftersom det skapas problem relaterade till 
frågor kring konsekvenser och operationaliseringen av konceptet. Konceptet har ofta 
blivit kritiserat då det skapades för stort utrymme till egna tolkningar av miljöfrågor och 
därför skiftades fokus från det viktiga.  

3.4 Utvecklingen av företags samhällsansvar 
Utvecklingen av företags samhällsansvar, förkortat CSR sträcker sig i befintlig litteratur 
flera årtionden tillbaka. Redan på 1960-talet och 1970-talet började framväxten av 
teorier att sprida sig, men vid den tidsperioden var det ingen dominant teori som ansågs 
behandla de ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv av hållbarhet samtidigt. 
År 1979 introducerades däremot en teori inom området CSR som lever kvar än idag. 
Teorin skapades av en välkänd man vid namn Archie B. Carroll. Modellen han 
presenterade kallas för Social Responsibility Categories Model, vilket anses vara en 
modell som haft stort genomslag tidigt inom forskningen av CSR. Han menar att 
definitionen av socialt ansvarstagande är att företag bör arbeta fullt ut med de krav 
samhället ställer, genom att på samma gång ta ekonomiskt, legalt, etiskt och 
filantropiskt ansvar, för att även nå sitt finansiella resultat (Carroll 1979, s. 498-499). 
 
Vad dessa fyra kategorier innebär är enligt Carroll (1979, s. 499-500) att den första, 
ekonomiskt ansvar, refererar till ett företags ekonomiska mål, vilket ansvarar för att 
skapa arbetstillfällen och belöna anställda med en rättvis lön. Kategorin syftar även till 
utveckla verksamheten genom nya innovationer, använda företagets tillgångar på ett bra 
sätt för att kunna tillverka och sälja produkter, vilket genererar vinst. Andra kategorin i 
modellen är benämnd som legalt ansvar vilket handlar om organisationers ansvar att 
följa samhällets lagar och regler. Om företag inte följer de lagar och regler som är 
uppsatta och därmed går utanför gränserna för vad som anses vara ett acceptabelt 
beteende blir det bestraffat. Lagar kan däremot inte reglera företagsetik eller moral, 
vilket nästa kategori i modellen syftar till att styra hos företag. Tredje kategorin är etiskt 
ansvar och förklarar samhällets förväntningar på företags åtaganden utöver lagar och 
regler. Ansvariga personer i företag bör skapa en gemensam etisk grundsyn som alla i 
firman bör sträva efter. Grundsynen skildrar organisationen som moralisk och agerar 
rättvist och därför omfattar etiskt ansvar verksamheter som inte lagar och regler kan 
styra men vad som ändå förväntas av omgivningen. Det kan handla om respekt för 
människor, samt att undvika och förhindra skador. En begränsning för denna typ av 
ansvar är att det är en suddig definition och innebär att det kan finnas svårigheter för 
företagen att konkret veta hur de bör ta itu med det. Slutligen är den fjärde kategorin 
filantropiskt ansvar och gäller organisationers beslut som syftar till att ge tillbaka något 
till samhället i form av välgörenhetsaktiviteter och andra icke vinstgenererande 
handlingar. Exempel kan vara att företag sponsrar forskning av medicinskt slag, 
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genomföra utbildningsprogram för missbrukare, samt bidra till skolor i fattiga länder för 
att förbättra läs- och skrivkunskaper. 
 
Företagens samhällsansvar tog ytterligare fart i slutet av 1980-talet i samband med att 
ekonomisk tillväxt i företag fick en ny innebörd. Tanken var att ekonomisk tillväxt ska 
generera vinster som även kan gynna kommande generationer (Carroll, 1999, s. 283). 
Jamali (2008, s. 216) anser att den forskning som gjordes av Carroll var användbar, 
samt utvecklades rätt i tid och därför utgjorde ett viktigt framsteg i CSR-forskningen 
genom att ange de olika typer eller dimensioner av socialt ansvar som finns. Under åren 
har Carroll (1991, s. 40) förbättrat sin ursprungsmodell från år 1979 då han senare, år 
1991, presenterade The pyramide of CSR, som är en vidareutveckling av den modell 
som ovan är beskriven. De fyra kategorierna som presenterades tidigare är fortfarande 
en central del. Vad som är viktigt att belysa gällande modellen är att ett företag bör se 
denna CSR-pyramid ur ett helhetsperspektiv. För att skapa en bättre förståelse för den 
vidareutvecklade modellen kommer längre fram en visualisering i form av figur, samt 
ytterligare förklaring om hur konceptet hänger samman för företag och socialt 
ansvarstagande i samhället.   
 
Eftersom det är av vikt att beakta dessa olika ansvarsdelar från ett helhetsperspektiv kan 
inte högre nivåer nås om inte första grundläggande nivån är uppfylld. Således innebär 
Carrolls (1991, s. 40) vidareutveckling att organisationer måste uppfylla det 
ekonomiska ansvaret för att kunna fortsätta sträva mot ett fullständigt socialt 
ansvarstagande genom att uppnå alla fyra nivåer. Windsor (2001, s. 233) anser att det 
sociala samhället värderar dessa olika nivåer annorlunda. Han menar att de två första 
nivåerna anses av samhället vara obligatoriskt att arbeta mot, därefter förklarar han att 
det etiska ansvaret är vad som förväntas av samhället och slutligen det filantropiska 
ansvaret som är önskvärt för samhället. Vad som följde med från Carrolls (1979, s. 45) 
grundmodell är att företag måste bestämma vilka sociala problem som är viktiga att 
arbeta med. Det är väsentligt att hålla reda på att de sociala frågorna kan förändras över 
tid och att det skiljer sig mellan branscher. Att ständigt vara uppdaterad innebär att 
företag har stort ansvar att överväga vilka frågor som är av störst intresse att arbeta med 
för företaget. Av de anledningarna lyfter senare modell av Carroll (1991, s. 46) att 
företag bör utveckla en strategi som passar det specifika företaget och med hjälp av det 
lättare kunna identifiera och agera för viktiga samhällsfrågor. 
 
Jamali (2008, s. 216) kritiserar modellen på en särskild punkt, då han anser att 
forskningen främst bidrar till att ge ett utbud av ansvar som företagsledare förväntas 
uppfylla. Det saknar detaljer och riktlinjer för hur processen ska mätas och därför förblir 
forskningen knapphändig för både företagsledare och forskare. Wood (1991, s. 2) har 
med hjälp av ovan beskriven forskning inom CSR utökat det gap som Carroll lämnade. 
Hennes forskning är inriktad på identifiering av vilka motivationsproblem som finns vid 
arbetet för att ta fram en strategi för socialt ansvarstagande. Hon undersöker hur den 
interna processen ser ut och därefter hur utfallet av socialt ansvarstagande kan mätas. 
Syftet är att bidra med forskning för att visa det bör utföras praktiskt ur ett 
ledningsperspektiv. Wood (1991, s. 6) anser att de principer som motiverar företags 
sociala ansvarstagande kan ses från tre nivåer: institutionella, organisatoriska och 
individuella. Motivationen för ett företags sociala ansvarsåtgärder kan därför härröra 
från institutionsnivå, det vill säga från en önskan att upprätthålla trovärdighet och 
legitimitet som ett ansvarsfullt företag i samhället. Alternativt kan motivationen ha sitt 
ursprung från en organisatorisk nivå, ett offentligt ansvar som särskilt berör företagets 
primära och sekundära områden för engagemang. Slutligen kan motivationen komma 
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ifrån individuell nivå, vilket innebär de val enskilda chefer gör beroende på deras 
personliga värderingar om hur ansvar bör tas. 
 
Vidare har CSR beskrivits som ett verktyg för att bygga upp en organisations rykte. 
Lewis (2003, s. 363-364) har kommit fram till att allmänhetens förväntningar av ett 
företags roll i samhället har förändrats genom tiden. Förväntningarna på företag och hur 
de tar ansvar för sina handlingar har ökat och därför menar Lewis att CSR skapar 
konkurrensfördelar för de företag som kan utnyttja strategin på rätt sätt. I enlighet med 
detta har Porter och Kramer (2006, s. 80) i sin studie bekräftat påståendet om att dagens 
företag bör satsa på CSR som en del i sin affärsstrategi för att bli mer 
konkurrenskraftiga. I deras vetenskapliga artikel framhävs att CSR är mer än en kostnad 
eftersom det är en källa till möjligheter, innovationer och konkurrensfördelar. 
 
Genom årtiondena har definitionen av CSR varit splittrad forskare emellan och vissa 
menar på att det bör finnas en klar och tydlig definition. I en litteraturgenomgång 
angående definitioner av CSR som gjordes av Wan Saiful (2006, s. 146-147) påstår han 
att forskare anser att betydelsen av CSR är olika beroende på vilken organisation som 
ifrågasätts och därför blir det ett svårdefinierbart begrepp. På senare år har inflytelserika 
organisationer som EU-kommissionen (2011, s. 6) definierat begreppet CSR till: ”CSR 
avser idén om att företag frivilligt ska integrera socialt och miljömässigt 
ansvarstagande i sin verksamhet och i samarbetet med intressenter.” 

3.5 Utvecklingen mot hållbarhetsrapportering 
Under 90-talet växte konceptet Triple Bottom Line-rapportering fram, vilket utgjorde en 
ny modell för att mäta miljömässigt och socialt ansvarstagande inom organisationer 
(Gray & Milne, 2013, s. 14; Henriques & Richardsson, 2004, s. 1). Elkington (1999, s. 
72-73) har utvecklat TBL-rapporting som innefattar att hållbarhetsarbetet kan förankras 
i företags bottom line vilket går under uttrycket 3P - profit, people och planet. Dessa 
kan härledas till de tre aspekterna som tidigare har presenteras som ekonomisk (profit), 
social (people) och miljömässig (planet). Det paradigmskifte som TBL-konceptet 
bidrog till var att företag breddade sitt ansvar och fokus från det ekonomiska 
perspektivet och för första gången även fokuserade på att mäta och rapportera de 
miljömässiga och sociala aspekterna. 
 
Genom att integrera dessa tre tillsammans kan ett långsiktigt hållbarhetsarbete skapas. 
Elkington (1999, s. 73) menar att alla de tre aspekterna har stor påverkan på ett företags 
värdeskapande och utveckling. Vidare anser Elkington att dessa tre aspekter ska 
betraktas som lika viktiga till skillnad från den syn Carroll (1991) har på sin CSR-
pyramid, då den kräver ett uppfyllande av alla dess fyra nivåer. 
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Följande figur illustrerar vår koppling mellan Carrolls CSR-pyramid och Elkingtons 
TBL-koncept 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
För att bidra med en bättre förståelse för figuren ovan följer en mer ingående 
beskrivning av TBL och innebörden av dess olika perspektiv. Det perspektivet som 
ligger i botten är det ekonomiska, vilket Elkington beskriver vara det tankesätt ett 
företag bör ha för att kunna skapa flera långsiktiga ekonomiska mål inom verksamheten 
och därmed uppnå långsiktig nytta. Miljöperspektivet, till höger i modellen, trycker på 
det engagemang företag bör ha i arbetet med miljöfrågor. Exempelvis kan företag 
redovisa sina miljörelaterade kostnader och intäkter. Dessutom bör företag utveckla 
strategier för att hantera miljörisker på bästa sätt samt utvärdera miljöpåverkan ur alla 
faser en produkt går igenom. Tredje perspektivet belyser att det sociala ansvaret även 
innefattar ett politiskt och etiskt ansvar. Det betyder att företag måste utvärdera sin 
påverkan på människor både i och utanför företaget, exempelvis måste hänsyn tas till; 
samhällsrelationer, produktsäkerhet samt personalens välbefinnande och 
utbildningsmöjligheter. Det är viktigt att det finns ett gott förtroende mellan båda parter 
för att uppnå långsiktig hållbarhet. Elkington anser att om företaget misslyckas med 
någon av de tre aspekterna kommer det att påverka framgången av ett annat perspektiv 
(Elkington, 1999, s. 75, 82, 89). 
 
TBL-rapportering bidrar med större öppenhet och ansvarstagande till företags 
intressenter i sin kommunikation, samt i sin redovisade information om hur företag 
skapar värde och utför aktiviteter inom sina miljömässiga, sociala och ekonomiska 
dimensioner (Elkington, 1999, s. 73). Hahn (2011, s. 19-20) menar att om 
företagsledningen och chefer hålls ansvariga för hållbarhetsredovisningens innehåll 
kommer det att bidra till att de tre dimensionerna av hållbarhet återspeglas i deras 
beslutsprocesser. Således går TBL rapportering utöver det traditionella sättet att 
rapportera och uppmuntrar företag att ge mer uppmärksamhet till hela effekten av sin 
verksamhet, inte enbart ekonomiska resultat (Henriques & Richardsson, 2004, s. 74).  
 
Framväxten av teorier, exempelvis TBL, som berör hållbarhetsrapportering har gynnat 
utvecklingen av hur det faktiskt bör tillämpas i företag (Lozano & Huisingh, 2011, s. 
100). Däremot hävdar Gray och Milne (2013, s. 20) att det finns en viss problematik 
inom ramen för hållbar utveckling. Att företag gör ett åtagande av TBL betyder inte 
endast att en redovisning ska upprättas, utan att arbetet för hållbar utveckling bör 

Figur 2. CSR och TBL 
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integreras långsiktigt i verksamheten. Inom TBL finns det inga tydliga riktlinjer 
gällande hur långsiktigt tänkande ska integreras i verksamheten och blir därför 
kritiserad på den punkten. Vidare anses företag ignorera det faktum att behöva ge upp 
delar av vinstmaximerings- och tillväxtprocessen för att kunna uppnå önskvärda resultat 
inom miljö och sociala ansvaret. Ett resultat av detta är att många organisationer anser 
sig hållbarhetsrapportera, men ofta är redovisningarna bristfälliga eftersom de inte är 
fullständiga inom miljöredovisning och social redovisning. Flera företag anser sig 
arbeta för en hållbar framtid, men det kan i vissa fall vara missledande. Därför anser 
Norman och MacDonald (2003, s. 254) att konceptet TBL-rapportering enbart 
tillgodoser en lindrande effekt till intressenter och inte alls äkta hållbarhet. Viktigt att 
belysa är att detta uttalande inte gäller för de företag som faktiskt använder konceptet 
fullt ut vid arbetet för hållbar utveckling. 

3.6 Hållbarhetsrapportering idag     
I dagsläget är en hållbarhetsredovisning frivillig att upprätta i många länder, däribland 
Sverige (med undantag för statligt ägda bolag). Frivilligheten skapar utrymme för 
företag att göra egna tolkningar gällande hur och vad de ska rapportera. Även om det 
förespråkas att rapportera utifrån alla tre perspektiv kan företag välja att enbart redovisa 
utifrån en dimension (Chen & Bouvain, 2009, s. 299). Hahn och Kühnen (2013, s. 7) 
anser att det bara är de redovisningar som innehåller alla tre dimensioner av hållbarhet 
som kan ses som riktiga hållbarhetsredovisningar. Än så länge har denna teoretiska 
referensram bestått av två olika koncept, CSR och TBL, som utgångspunkter för hållbar 
utveckling inom företag. Hahn (2011, s. 10) föreslår att TBL-rapportering och CSR-
rapportering praktiskt taget är detsamma och kan därmed ses som samma koncept fast 
med olika inriktningar som kompletterar varandra. Utifrån dessa koncept, TBL och 
CSR, kan prestationer mätas med hjälp av principer för hållbarhetsredovisning. Det i sin 
tur ger relevant information som kan bidra med stöd för det interna beslutsfattandet om 
företagets hållbarhetsprestationer. Adams och McNicholas (2007, s. 392) har i sin 
forskning observerat fem chefer som arbetar med att upprätta hållbarhetsredovisningar. 
Deras studie resulterade i att chefernas bristfälliga kunskap om hur en redovisning 
praktiskt bör upprättas berodde på bristfällig kunskap och erfarenhet om hur ett företag 
kan involvera intressenter i processen. De fann även två faktorer som förhindrade 
arbetet med upprättandet, vilka var åtgång av tid och resurser.  
 
I protest mot att det finns många olika modeller och riktlinjer för att rapportera 
hållbarhetsarbete bildades Global Reporting Initiative (GRI) år 1997 av Coalition of 
Environmentally Responsible Economies (CERES) med incitament att skapa ett globalt 
ramverk. År 2002 började CERES samarbeta med FN:s miljöprogram (UNEP). 
Samarbetet mellan dessa två organisationer har lagt grund till vad som idag är GRI. Det 
unika med GRI är att organisationen är nätverksbaserad, vilket betyder att 
medlemmarna som driver den är en blandning av experter från bland annat FN och 
liknande organisationer, olika forskningsinstitut, samt företagsrepresentanter från ett 
antal multinationella företag. Det globala ramverk organisationen började utveckla är 
förankrat i redovisning av ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande som är 
de grundstenar teorin TBL bygger på (GRI, 2014b). Att implementera 
redovisningsprinciper som GRI ger utrymme att kunna upprätta en 
hållbarhetsredovisning, vars syfte är att kommunicera ut informationen till företagets 
interna och externa intressenter (Hahn & Kühnen, 2013, s. 7). 
 
Det första utkastet av GRI:s riktlinjer gavs ut år 1999, men publicerades som fullständig 
version år 2000. Under åren har företag och andra berörda gett feedback och bidragit 
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med utvärderingar av riktlinjerna. Detta har medfört att GRI ständigt uppdaterar sina 
riktlinjer för att anpassas till att bättre passa i praktiken för företag och organisationer. 
Riktlinjerna har utformats på ett sätt som gör det möjligt för vilket företag som helst att 
applicera det, utan påverkan av vilken bransch företaget verkar inom eller hur stort 
företaget är. Genom att guida företag med sina riktlinjer syftar ramverket till att öka 
företagens och omgivningens kunskaper om hållbar utveckling. Ett av de syften GRI 
anser riktlinjerna bidrar med är att det blir lättare att jämföra företag, samt att förbättra 
det interna arbetet inom organisationen. Hållbarhetsredovisningen bör inte endast öka 
transparens och kommunikation till dess intressenter, utan även utveckla hur 
organisationen arbetar med hållbarhetsfrågor (GRI, 2014b). Från och med starten har 
GRI publicerat fem versioner av riktlinjerna, vilket nedanstående figur ger en översikt 
av.	   
 

3.6.1 Riktlinjerna enligt versionerna G3/G3.1 
I figur 3 ovan kan det utläsas att G3 lanserades år 2006 och G3.1 år 2011. Fram tills 
företag övergår till G4 år 2015 kan hållbarhetsrapporteringen upprättas enligt både G3 
och G3.1.  
 
Riktlinjerna har en struktur där redovisningsprinciperna är indelade i två delar. Första 
delen vägleder företag och organisationer att prioritera vilket innehåll som är lämpligt 
att rapportera, samt tre grundläggande principer som ska delges. Dessa är strategi och 
profil (standardupplysningar), hållbarhetsstyrning (DMA) och resultatindikatorer (G3, 
2006, s. 19; G3.1, 2011, s. 20). Syftet med att delge informationen bidrar till att 
intressenter får en bild över hur det specifika företaget arbetar med hållbar utveckling 
internt, eftersom det ger en insikt i hur processer och styrning ser ut inom 
organisationen (Larsson & Ljungdahl, 2008, s. 84). Vidare ska innehållet av 
redovisningen bestämmas utifrån fyra principer, vilka är väsentlighet, intressenthänsyn, 
hållbarhetssammanhang och fullständighet (G3, 2006, s. 8-12; G3.1, 2011, s. 6). 
 
Väsentlighet betyder att företaget ska värdera områden och indikatorer utifrån vad som 
kan tänkas påverka intressenternas bedömningar och beslut vid användandet av 
hållbarhetsredovisningen. Innehållet i redovisningen bestäms utifrån betydande 
händelser inom företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan, samt viktiga 
utmaningar för företaget (G3.1, 2011, s. 8). För att kunna bestämma innehållet utifrån 
intressenthänsyn bör företaget identifiera sina viktigaste intressenter. Det är av 
betydelse att prioritera detta eftersom det kan skapa en möjlighet för att tillsammans 
med intressenterna skapa en dialog om vad företaget förväntas rapportera (G3.1, 2011, 
s. 10). Principen för hållbarhetssammanhang betyder att företaget bör sätta sitt arbete 
för hållbar utveckling i ett större sammanhang och redogöra för vilka strategier och mål 
som eftersträvas. Företaget ska redogöra för hur de skapar en hållbar utveckling i 
samhället, lokalt, nationellt, samt globalt (G3.1, 2011, s.11). Fullständighet syftar till att 
redovisad information ska vara fullständig i den betydelsen att läsaren ska kunna få en 
uppfattning om företagets påverkan inom alla tre perspektiv av hållbarhet under det 
gångna verksamhetsåret (G3.1, 2011, s. 12). Därefter ska företaget beakta principerna 

2000 2002 2006 2011 2013 

 G1 G2   G3       G3.1              G4 

Figur 3. GRI:s utveckling 
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gällande kvaliteten av redovisad information. Dessa är balans, jämförbarhet, precision, 
läglighet i tid, tillförlitlighet och tydlighet (G3.1, 2011, s. 13). 
 
Avslutningsvis vill vi klargöra för läsaren att det inte föreligger några signifikanta 
skillnader mellan G3 och G3.1. De skillnader som påverkar studien är att vissa 
resultatindikatorer skiljer sig åt, vilket framgår i bilaga 2. Vad gäller 
standardupplysningarna har denna studie fokuserat på den del som behandlar principen 
om väsentlighet och där är upplysningarna identiska.  

3.6.2 Skillnader i senaste versionen G4 
Som tidigare nämnts är väsentligheten det som genomsyrar G4 till störst del och utgör 
även den mest signifikanta skillnaden sedan tidigare. Eftersom betydelsen av 
väsentligheten är svårtolkad har avsnitt 3.7 ägnats åt det nedan. Fokus kommer här att 
ligga på hur GRI menar att väsentlighetsprincipen ska spegla rapporteringen. 
 
Väsentlighet tar en central roll 
Inledningsvis bör företaget genomgå en process för att analysera vilka aspekter som är 
att anse som väsentliga, både utifrån företaget och dess intressenter. Aspekterna har 
utökats från tidigare versioner, men kortfattat kan sägas att det är vad de tre 
perspektiven; ekonomiska, miljömässiga och sociala är uppdelade i. Med andra ord är 
aspekterna en ytterligare kategorisering av de tre perspektiven, exempelvis är det 
ekonomiska perspektivet uppdelat i ekonomiska resultat, marknadsnärvaro, indirekt 
ekonomisk påverkan, samt upphandlingsrutiner. Under samtliga aspekter återfinns en 
eller flera resultatindikatorer som företaget ska rapportera. Fördelaktigt genomförs 
denna process tillsammans med intressenterna för att rapporteringen ska vara väsentlig 
ur både intern och extern synvinkel. Processen publiceras som en väsentlighetsanalys i 
redovisningen där läsaren får en bild hur processen gått till (G4, 2013, s. 3, 48-51). 
 
Förutom valet av aspekter och därmed även indikatorer ska vid varje val en utförlig 
beskrivning om varför just den aspekten är att anse som väsentlig för det specifika 
företaget. Motiveringen till valet presenteras som disclosure on management approach 
(DMA), eller upplysningar om hållbarhetsstyrning. Där ska i detalj anges hur företagets 
påverkan ser ut gällande den väsentliga aspekten, om det sker inom eller utanför 
organisationen (G4, 2013, s. 45-46). 
 
I jämförelse med G3/G3.1 innebär G4 att högre krav ställs på att en väsentlighetsanalys 
ska genomföras tillsammans med intressenterna. Detta för att bestämma vilka problem 
som är väsentliga för företag att arbeta med och därmed rapportera detta i 
hållbarhetsredovisningen. G4 ställer även högre krav på att företag ska redovisa 
processen i den publicerade hållbarhetsredovisningen för att öka transparensen 
ytterligare (G4, 2013, s. 48-51). 
  
Att vara ’i enlighet med riktlinjerna’ ersätter A, B och C 
De tidigare tillämpningsnivåerna A, B och C ersätts av ’i enlighet med’. Antingen 
upprättas rapporten i enlighet med riktlinjerna eller inte. De företag som väljer att 
rapportera i enlighet med GRI:s riktlinjer kan välja core eller comprehensive. Att 
rapportera enligt core innebär att fokusera på de allra mest väsentliga delarna i en 
hållbarhetsredovisning. Företaget väljer ut aspekter som anses mest väsentliga och utser 
därefter minst en av aspektens resultatindikatorer att rapportera enligt. De företag som 
istället väljer att rapportera enligt comprehensive måste dels rapportera samtliga 
indikatorer under väsentlig aspekt, samt att det tillkommer fler standardupplysningar 
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som måste uppfyllas. Standardupplysningar innefattar sådant som måste finnas med i en 
rapport som upprättas i enlighet med GRI:s riktlinjer, till exempel företagets namn, 
vilka intressenter företaget har, väsentliga aspekter och dess gränser etc. De 
standardupplysningar som tillkommer med comprehensive är upplysningar om 
organisationens strategi och analys, styrning, samt etik och integritet (G4, 2013, s.11). 
 
I jämförelse med G3/G3.1 fanns det som sagt tidigare olika nivåer av redovisningen, 
men dessa var uppdelade i tre; A, B och C. Dessutom fanns en möjlighet att addera ett 
plus (+) efter varje bokstav, vilket visade på att redovisningen blivit externt granskad. I 
G4 förekommer inget plus (+) i tillämpningsnivån, utan det framkommer en upplysning 
i redovisningen om den är externt granskad. Tidigare behövde företaget inte lämna 
några DMA:s, upplysningar om hållbarhetsstyrning, på C-nivå. Detta behövde redovisas 
både på A- och B-nivå sedan tidigare, men skillnaden på antalet upplysningar är stor 
eftersom aspekterna blivit fler. Kraven på indikatorantal fanns i G3 och G3.1 i form av 
att C-nivå skulle omfatta minst 10 indikatorer, B-nivå minst 20 indikatorer och A-nivå 
samtliga indikatorer så länge inte företaget anger att en indikator inte är väsentlig. I 
sådana fall var det möjligt att avstå rapportering av en indikator (G3.1, 2011, s. 2). 
 
Nya krav på rapportering av leverantörskedjan 
Eftersom G3:s riktlinjer lanserades år 2006 har företagens förståelse och ansvar 
förändrats avsevärt om vilken påverkan deras leverantörskedja har. Detta återspeglas i 
G4 där frågor och rapportering gällande leverantörskedjan har en mer framträdande roll. 
Företagen ska offentliggöra hur de hanterar miljömässiga, sociala och samhälleliga 
frågor med anknytning till de väsentliga konsekvenserna av sina leverantörskedjor 
(GRI, 2013b). G4 kräver att företagen rapporterar om: 
 

• Antalet leverantörer som screenas med hjälp av kriterier för miljö- och 
samhällskonsekvenser, inklusive arbetsrätt och mänskliga rättigheter 

• Väsentliga negativa effekter som identifierats i leverantörskedjan, både faktiska 
och möjliga 

• Åtgärder för att förebygga, lindra eller åtgärda de identifierade problem och 
effekter företagets leverantörskedja har 

• Antalet klagomål rörande leverantörskedjans effekter, hur dessa klagomål 
behandlas och hur företaget löser dessa klagomål (G4, 2013, s. 44). 
 

I jämförelse med G3/G3.1 kräver G4 att företag att lämnar ut betydligt mer information 
om leverantörskedjan, inklusive uppgifter om bedömningar av risker som identifierats, 
organisationens resultat i att hantera dessa risker och att styrningsprocesser införts i 
verksamheten. 
 
3.7 Väsentlighet i redovisning 
Eccles, Krzus, Rogers och Serafeim (2012, s. 10) menar att definitionen av väsentlighet 
i allmänhet har samma betydelse oavsett var den ska appliceras. Viktigt att tänka på när 
företaget fastställer vad som är väsentligt är om det kommer påverka användarnas 
beslut. Med andra ord, det som påverkar de som ämnar använda sig av redovisningen 
ska finnas med, det som inte påverkar användarna kan utelämnas. Vi väljer att fördjupa 
oss i begreppet eftersom GRI:s riktlinjer till stor del genomsyras av 
väsentlighetsprincipen och som i senaste versionen tagit en central roll.  
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GRI menar att det som anses väsentligt att rapportera är de aspekter och indikatorer som 
är relevanta för att visa på företagets effekter ur de tre perspektiven. Enligt GRI:s 
beskrivning av väsentlighetsprincipen ska händelser som kan påverka intressenternas 
beslutsfattande ingå i redovisningen. Med andra ord kan väsentlighetsprincipen ses som 
en gränsdragning som aspekterna går över när de blir så pass relevanta att de bör ingå i 
företagets hållbarhetsrapportering (G4, 2013, s. 17). För att bestämma vilka aspekter 
och tillhörande indikatorer som är väsentliga kan företag använda sig av den matris från 
GRI:s ramverk, vilken syns i figur 4 nedan. 
 
Figur 4. GRI:s matris för väsentlighet (GRI, 2013) 

 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hsu, Lee och Chao (2013, s. 143, 150) anser att det är förekommande att principen om 
väsentlighet i GRI används som ett legitimitetsskapande verktyg i 
hållbarhetsredovisningar. De menar att företag tenderar att hävda att urvalet av vad som 
rapporteras i hållbarhetsredovisningen är vad företaget, i symbios med intressenterna, 
tycker är det väsentliga. Detta utan att det faktiskt förekommit någon omfattande 
undersökning av vad som intressenterna anser vara väsentligt. Bristfälligt nog menar de 
att det inte finns en enhetlig ram, utan det finns rum för stora valmöjligheter för företag 
att bestämma vad som är väsentligt att rapportera. 
 
För att möjliggöra en jämförelse konkurrenter emellan, samt historiskt inom företaget 
menar Eccles et al. (2012, s. 8, 10, 14) att hållbarhetsrapporteringen bör sträva mot den 
finansiella rapporteringens håll, med lagstadgade regelverk. Dessutom menar de på att 
en avsaknad av god redovisningssed inom hållbarhetsredovisning, tillsammans med 
väsentlighetsprincipen, skapar en inkonsekvent kvalitet på den hållbarhetsrelaterade 
informationen olika företag väljer att visa på. För att få en djupare insikt i varför 
kvaliteten och jämförbarheten skiljer sig mellan företag har samma forskare utfört en 
undersökning på 50 företags hållbarhetsredovisningar från olika industrier i USA. 
Resultaten visar att företagens hantering av viktiga frågor inte håller måttet för den 
kvalitet som bör eftersträvas. Förutom att forskningen visar att det finns en okunskap i 
företaget som leder till brister i väsentligheten i redovisningen fann de att det ofta 
förekommer att företagen avsiktligt döljer negativ information, framförallt av 
miljömässig karaktär, för att skydda sig själva. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att GRI utvecklat riktlinjerna där principen om 
väsentlighet fått en mer central roll i senaste versionen av riktlinjerna (G4). GRI:s tanke 
med det är att redovisningarna ska bli mer relevanta, tillförlitliga och mer anpassade för 
användarna. Detta för är att riktlinjerna ska bli mer fokuserade och möjliggöra en bättre 
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information till användarna gällande hållbarhetsrelaterade frågor (G4, 2013, s. 3). 
Dessvärre har vissa forskare, däribland Eccles et al. (2012) och Hsu et al. (2013) 
uttryckt att väsentligheten i sig har en bred betydelse och är svår att applicera på ett sätt 
som gör informationen jämförbar. Det är inte G4 som dessa kritiserar utan att begreppet 
väsentlighet är svårtolkat. 
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4. Praktisk metod 
 
För examensarbetet har två olika metodologiska tillvägagångssätt valts, en 
innehållsanalys av varje företags hållbarhetsredovisning, samt intervjuer med ansvariga 
för upprättandet av dessa. Inspiration har kommit från artikeln publicerad av Hahn och 
Kühnen (2013) om framtida forskning inom hållbarhetsredovisning, vilken tidigare 
nämnts i litteratursökningen. De menar att framtida forskning kan fortsätta utveckla 
kunskap om hållbarhetsredovisning genom att frångå innehållsanalyser som länge varit 
en framträdande forskningsmetod (Hahn & Kühnen, 2013, s. 17). Att kombinera dessa 
två metoder inom hållbarhetsredovisning har tidigare gjorts av bland annat Toppinen 
och Korhonen-Kurki (2013). Studien är utformad enligt denna kombination eftersom 
det möjliggör att syftet kan uppfyllas, samt en förhoppning om att kunna fördjupa 
kunskapen om hållbarhetsredovisning eftersom denna kombination är mindre 
förekommande. I följande avsnitt kommer dessa två forskningsmetoder att redogöras 
mer ingående, samt motivera valen ytterligare.  

4.1 Innehållsanalys 
Att den information som människor tar in endast är uppbyggd av en text som läses, eller 
uppställda siffror förkastades redan 1932 av en psykolog vid namn Fredric Bartlett. 
Redan då skapades tanken om att den information vi samlar på oss består av exempelvis 
text eller siffror, men det är först när vi själva tolkat det hela vi tar till oss 
informationen. Syftet med en innehållsanalys är att finna meningen bakom insamlad 
data. Tanken är alltså att data ska används för att skapa en förståelse genom att tolka 
och försöka förstå innebörden av den. Som förstås av tillvägagångssättet när en 
innehållsanalys upprättas finns det risker att en del subjektivitet vägs in (Schreier, 2012, 
s. 1-3). Därför är det viktigt att kodningsschemat på förhand är upprättat för att klargöra 
hur data ska klassificeras, utan att väga in för mycket egna värderingar (Bryman & Bell, 
2013, s. 300). Vad som i sammanhanget menas med kodning är processen att 
omformulera insamlad data till att fungera som enheter för analys (Bryder, 1985, s. 71). 
 
En innehållsanalys kan användas både på kvantitativ och kvalitativ data, samt är möjlig 
att applicera på både verbal och skriftlig information (Schreier, 2012, s. 1-3). 
Krippendorff (2004, s. 16-17) menar att den kvalitativa innehållsanalysen är mer åt det 
hermeneutiska hållet, där egna åsikter spelar in en större roll när det gäller att tolka den 
data som samlas in. Dessutom krävs det en mer ingående läsning av en mindre mängd 
text. Dock anser han att det inte finns någon större anledning att skilja på kvalitativ och 
kvantitativ innehållsanalys, därför att de är så pass nära sammankopplade med varandra 
att de bör kunna ses på i princip samma sätt. På liknande sätt menar Schreier (2012, s. 
14) att distinktionen dem emellan är vag. Innehållsanalysen kommer i studien att 
benämnas som kvalitativ, om än det anses vara så gott som samma sak, eftersom 
insamlandet av data inneburit en viss tolkande process. 
 
Att precisera exakt vad en innehållsanalys innebär är problematiskt, eftersom 
utformandet av den kan skilja sig åt (Neuendorf, 2002, s. 2). Vad som generellt kan 
sägas är att en innehållsanalys möjliggör för forskare att analysera data som är relativt 
ostrukturerad, genom att strukturera upp data och få en uppfattning om innehållets 
betydelse (Krippendorff, 2004, s. 44). Med andra ord syftar innehållsanalysen till att 
skapa empiri av redan befintlig fakta (Bryder, 1985, s. 8). Forskaren skapar själv sitt 
kodningsschema för att det ska passa in på vad som ska undersökas. Detta för att uppnå 
en trovärdig studie. Vidare behöver forskaren inte ta hänsyn till all tillgänglig 
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information, utan kan välja ut de aspekter som är relevanta utifrån vad studien ämnar 
undersöka (Schreier, 2012, s. 7).  
 
Eftersom riktlinjerna är omfattande har de delar som anses vara mest signifikanta 
förändringen av företags rapportering valts ut. Den förändringen som anses vara störst i 
senaste versionen av ramverket är väsentlighet och dess nya innebörd. Därför har de 
delar som valts att studera varit det som anses ha störst koppling till 
väsentlighetsprincipen. När det gäller att utforma ett kodningsschema som passar till en 
mer kvalitativ innehållsanalys kommer kategoriseringarna troligtvis att uppfattas en 
aning abstrakta. Det gäller att forskaren själv gör en avvägning av hur konkret 
kodningsschemat kan vara utan att förlora de detaljer som kan upptäckas tack vare ett 
mer abstrakt kodningsschema (Schreier, 2012, s. 7-8). I vårt fall skiljer sig 
innehållsanalyserna en aning, eftersom den ena delen undersökts i innehållsanalysen 
består av betydligt mer information som behövde mer bearbetning och därför kan 
kodningsschemat uppfattas som abstrakt. En fördel som Schreier (2012, s. 8) ser med att 
ta ner mängden information till vad som verkligen är relevant för studien är att det 
möjliggör ett skapande av ny information. Den andra delen av innehållsanalysen är mer 
precis, där det också har använts ett mer konkret kodningsschema. En mer ingående 
beskrivning av hur tillvägagångssättet sett ut följer i nästa avsnitt. 
 
Att bygga upp en studie genom att starta med en enklare form av kodning, så kallad 
reduktiv kodning, där tanken är att samla ihop data som behandlar samma tema och 
skapa länkar däremellan är en bra start för att få en bild över vad som finns i materialet. 
Det hjälper forskaren att ta ner en större mängd material och sammanfatta det i mer 
allmänna termer (Schreier, 2012, s. 38). Framförallt i första delen av innehållsanalysen 
har ett relativt okomplicerat kodningsschema använts, eftersom det handlade om en stor 
mängd text som skulle analyseras. Detta för att få en mer konkret sammanställning av 
mängden information och på det sättet kunna ta fram de största skillnaderna vad gäller 
väsentlighetsprincipens nya innebörd. När det handlar om en mer omfattande text är det 
viktigt att den behandlas som manifest innehåll. Med det menas att budskapets direkta 
mening ska användas, utan att blanda in någon tolkning (Bryder, 1985, s. 42). Därför 
har texten hämtats direkt från GRI:s riktlinjer och inte översatts till svenska, eftersom 
det kan föreligga en risk att förvränga innebörden. Tidigare versioner (G3 och G3.1) har 
översatts till svenska, men senaste versionen (G4) har ännu inte publicerats i svensk 
version.  
 
En innehållsanalys är ett bra första steg för att kunna gå in på en mer djupgående analys 
i forskningen (Schreier, 2012, s. 38). Den genomförda innehållsanalysen av företags 
hållbarhetsredovisningar gav en övergripande förståelse över förändringen av nya 
versionen. Därefter kunde studien fortsättas som syftade till att få en djupare förståelse 
hur företag har upplevt förändringen och då med hjälp av intervjuer som 
forskningsstrategi.   
 
Ingen metod förekommer utan negativa sidor och sådana kommer även med denna. 
Bryman och Bell (2013, s. 318) menar att det är omöjligt att en kodningsmanual skapas 
utan hjälp av forskarnas tolkningar. Vidare menar de att det är svårt att få svar på frågor 
som vill ta reda på varför det är som det är. Det är givetvis en bra grund för 
spekulationer, men något konkret svar på varför går inte att få utifrån innehållsanalysen. 
För att minimera risken att innehållsanalysen blir alltför subjektiv valdes en 
utgångpunkt från GRI:s befintliga ramverk. 
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4.2 Praktiskt tillvägagångssätt för innehållsanalys 
Det första steget var en innehållsanalys för att få fördjupad kunskap om GRI:s riktlinjer 
version G4, samt hur G3 och G3.1 skiljer sig åt för att kunna ta reda på vad företag 
förväntas redovisa vid upprättandet av sin hållbarhetsredovisning. Senare fördjupades 
kunskap om alla tre versioner av riktlinjerna där det analyserades hur rapporteringen 
skulle gå till enligt de instruktioner som finns tillgängliga i riktlinjerna (Finns i bilaga 
1). Väsentligheten är egentligen inget nytt fenomen i riktlinjerna, men i samband med 
uppdateringen till version G4 har det fått en ny roll i företags redovisning och därför 
ansåg att det behövdes gå mer detaljerat in i riktlinjerna eftersom vi inte riktigt visste 
vad som skulle finnas i nya versionen angående detta. Därför skapades en egen 
jämförelse. Oss veterligen saknas det någon detaljerad information över detta.  
 
Eftersom väsentligheten har en stor betydelse i G4 och tillhör en av de största 
förändringarna började studien med att se över hur den delen förändrats i ramverkets 
standardupplysningar, de upplysningar som företag måste lämna uppgifter om. 
Omfattningen på hur många standardupplysningar som ska rapporteras beror på om 
redovisningen sker enligt core eller comprehensive. För att kunna jämföra skillnaderna 
började studien med att ställa upp en tabell. Där placerades den del av G4 där företagen 
ska redovisa hur de implementerat väsentligheten mot delen ur G3, samt G3.1 med 
motsvarande information. G3 och G3.1 slogs ihop eftersom det inte föreligger några 
direkta förändringar i dessa standardupplysningar. Det var komplicerat att jämföra dessa 
delar, då det var en stor mängd text att gå igenom, samt det faktum att väsentligheten 
fått större utrymme i ramverket för G4 försvårade en konkret jämförelse. Texten 
tillhörande varje standardupplysning användes, men eftersom många av dem hänvisade 
till andra, mer djupgående, delar av ramverket lästes det även där. Delar av de texter 
som ansågs mest väsentliga användes i tabellen för att påvisa skillnaderna tydligare. 
Samtliga texter som lades in i tabellen togs direkt från ramverket för att inte riskera att 
förvränga innebörden. Den jämförande tabellen byggdes upp genom att skapa koder för 
att kunna separera texten från ramverket. Informationen om standardupplysningarna 
grupperades enligt följande: 
 

• Kategori [K] 
• Syfte [S] 
• Standardupplysning [SU] 
• Vägledning [V] 

 
Genom att separera texten möjliggjordes en tydligare jämförelse för att få fram vilka 
som var de faktiska skillnaderna mellan de olika versionerna av ramverket. 
 
Efter att tagit fram förändringar gällande väsentlighetsprincipen sågs dessa över hur det 
påverkat företagens redovisning. Detta genom att utifrån mallen ta fram punkter/frågor 
att utgå ifrån när företagens hållbarhetsredovisningar studerades. Exempelvis studerades 
huruvida det fanns någon väsentlighetsanalys och hur denna utformats, vilket det inte 
funnits samma krav på i G3 eller G3.1 som i G4. Eftersom väsentlighetsanalysen är vad 
som påverkar företags val av vilka resultatindikatorer som de ska arbeta med samt 
rapportera i sin hållbarhetsredovisning var det därför nödvändigt att fördjupa sig i detta. 
 
Andra steget i insamlingen av data var att ställa upp samtliga resultatindikatorer från G3 
och G3.1 samt G4 (Se bilaga 2). Separata tabeller ställdes upp för att de studerade 
företagen redovisat både enligt G3 och andra enligt G3.1 i föregående års 
hållbarhetsredovisning. Skillnaderna mellan versionerna G3 och G3.1 är relativt små 
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enligt vad som står på GRI:s hemsida, men valde ändå att göra separata uppställningar 
för att säkerställa att jämförelsen blev korrekt enligt versionerna (Se bilaga 3). 
Indikatorerna från G3 och G3.1 radades upp i Excel bredvid G4 för att kunna observera 
de skillnader som den senaste versionen inneburit. Många indikatorer hade inte 
förändrats någonting, därför konstaterades att ingen skillnad förelåg och de kunde 
matchas ihop. Av de återstående resultatindikatorerna kunde observeras att innehållet i 
flera av dem var likvärdigt med endast något ord eller likande som förändrats. I de allra 
flesta fall var beskrivningen av vad resultatindikatorn skulle innehålla mer preciserat 
och därför valdes dessa att betraktas som oförändrade eftersom vad som rapporteras för 
resultatindikatorerna syftar till att vara detsamma som tidigare. Ett exempel på detta är 
att i tidigare versioner innehåller LA2 “Total number and rate of employee turnover by 
age group, gender, and region” men samma indikator i G4 är “Total number and rates 
of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region”. I 
senaste versionen hade “rates of new employee hires” lagts till. I några fall hade 
informationen förflyttats till en annan del av ramverket, vilka betraktades som borttagna 
resultatindikatorer. En medvetenhet finns om att informationen kan vara redovisad på 
annat håll och därför har dessa uteslutits från den uppställning om vilka 
resultatindikatorer som har förändrats. 
 
Ytterligare fanns det ett antal helt nya indikatorer, vilka markerades som nya för att 
kunna göra det mer överskådligt och kunna fortsätta insamlingen av data på ett 
systematiskt sätt. Det är värt att nämna att många indikatorer har bytt siffra i sitt 
kodnamn från tidigare versioner till G4, trots att innehållet är detsamma. Detta skapade 
en viss förvirring i jämförandet mellan de olika versionerna och deras 
resultatindikatorer. För att säkerställa att inte missa detta anses uppställningen som 
gjordes i Excel vara viktig, eftersom den användes för att se över förändringarna. Även 
för att i ett senare skede kunna analysera vilka indikatorer som företagen faktiskt valt att 
redovisa. Om detta inte skulle ha gjorts hade misstag begåtts och ingen vetskap hade 
funnits om att exempelvis EN20 i tidigare versioner återfinns som EN21 i G4 med exakt 
samma innehåll som ska redovisas. Förmodligen hade ett antagande gjorts att EN20 
hade plockats bort från redovisningen år 2012 till 2013 om inte kodnamnet funnits, 
vilket hade varit en felaktig observation. Detta har kontrollerats flera gånger och 
säkerställt att de resultatindikatorer som har bytt siffra i sitt kodnamn motsvarar samma 
indikator i nya versionen av riktlinjerna.  
 
För att se över hur förändringarna sett ut i företagen mellan åren 2012 och 2013 i 
samband med implementeringen av G4 användes mallen som förklaras ovan. Det var en 
hjälp för att ta reda på vilka indikatorer företagen har valt att behålla, samt vilka de tagit 
bort eller lagt till. För att göra det mer överskådligt utformades på förhand ett 
kodningsschema, där 1 stod för att indikatorn var oförändrad, 2 stod för att en indikator 
var borttagen och 3 betydde att det tillkommit en indikator (Finns i bilaga 4). Detta 
gjordes för att skapa en mer djupgående förståelse för hur väsentlighetsanalysen kan ha 
påverkat företagens valda aspekter och resultatindikatorer. Eftersom företagen 
genomgått processen med sin väsentlighetsanalys för att identifiera väsentliga aspekter 
med tillhörande resultatindikatorer kommer förmodligen dessa ha förändrats på grund 
av detta.  

4.3 Intervjuer 
Efter att ha skapat en bild över hur riktlinjerna i sig har förändrats, samt hur 
förändringarna ser ut i de företag som redovisar enligt den nya versionen, ville vi få 
inblick i hur förändringarna faktiskt har upplevts i företagens interna 
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rapporteringsprocess. Vi ansåg att det skulle vara intressant att få intervjua personerna 
bakom redovisningarna och började med att skicka ut en förfrågan på mail för att 
undersöka om det fanns möjlighet och tid att intervjua personer ansvariga för 
hållbarhetsredovisningen. Tillsammans med respondenterna bestämdes vilken dag och 
tid som passade bäst för intervjuerna att äga rum. Telefonsamtal användes för samtliga 
intervjuer på grund av det geografiska avstånd som finns mellan oss. Forskning av 
Sturges och Hanrahan (2004, s. 115) visar att det inte finns någon signifikant skillnad 
mellan att göra intervjuer ansikte mot ansikte i jämförelse med intervjuer per telefon. 
Av tidigare erfarenhet upplevs intervjuer per telefon mer tidseffektiva än fysiska 
intervjuer. Även fast intervjuerna var mellan 16 och 25 minuter långa bedöms svaren 
som innehållsrika och tillräckliga för att uppfylla studiens syfte.  
 
Utifrån den information som hämtats från hållbarhetsredovisningarna utformades en 
intervjuguide med frågor som var mest relevanta för att få en bättre bild över hur 
implementeringen av G4 har påverkat rapporteringen. Intervjumanualen utformades 
med inledande bakgrundsfrågor om respondenterna för att få en uppfattning om deras 
arbetslivserfarenhet, samt ansvarsområde på företaget. Detta togs till vara på genom att 
läsa på om hur intervjuer ska utformas, eftersom Lantz (2007, s. 58) anser det är viktigt 
att få en förståelse över personens situation och dess sammanhang genom att börja på 
detta sätt. Vidare när frågorna utformades om förändringen i G4 började det med en 
öppen fråga om hur deras generella uppfattning av riktlinjerna är för att skapa en 
trygghet hos intervjupersonen (Dalen, 2008, s. 31; Lantz, 2007, s. 58). Efter det 
utformades frågeställningarna på ett mer djupgående plan där svar söktes om hur 
respondenterna upplevt förändringen av riktlinjerna. Intervjuer har genomförts med 
ansvariga över hållbarhetsredovisningen och intervjumanualen utformades för att passa 
samtliga respondenter. En av intervjuerna hölls på engelska eftersom respondentens 
modersmål inte är svenska. Intervjufrågorna översattes till största mån och anser att 
innebörden av frågorna är densamma. Ytterligare utformades en intervjumanual för att 
bättre passa samtalet med Lars-Olle Larsson. Han representerar inget av studiens 
undersökta företag, men fyller en viktig roll eftersom han kunde ge en mer övergripande 
bild av förändringen av hur nya versionen G4 kommer att påverka 
hållbarhetsredovisningen. Larsson är en av Sveriges främsta hållbarhetsexperter med 
lång erfarenhet inom hållbar utveckling. Dessutom har han haft styrelseuppdrag i flera 
olika organisationer som arbetar med att förbättra hållbarhetsarbete och rapportering. 
 
Frågorna har utformats med ett anpassat språk, samt väl valda ord för att inte frågorna 
ska vara svåra och uppfattas på ett felaktigt sätt (Bryman, 2011, s. 419; Dalen, 2008, s. 
32). När sammanställningen av intervjumanualerna var klara bads en utomstående läsa 
igenom och bedöma frågorna att de inte var svåra att förstå. 

4.4 Praktiskt genomförande av intervjuer 
Tid och dag för intervju var på förhand bestämt utifrån respondenternas önskemål. Det 
är viktigt att låta respondenterna bestämma när de själva har tid och därför har vi som 
intervjuare varit flexibla och tagit den tid som respondenterna föreslagit, vilket inte har 
varit något problem. Att låta respondenterna välja tid anses som en fördel eftersom det 
kan minska sannolikheten att personen är stressad eller har annat att göra. Enligt Trost 
(2010, s. 65) är det viktigt att ta vara på respondentens önskemål eftersom det med stor 
sannolikhet bidrar till att personen känner sig trygg och lättare delar med sig av sina 
erfarenheter vid intervjun. Intervjuerna upplevdes avslappnade och respondenterna gav 
insikter om hur de upplevt förändringen med de nya riktlinjerna. Intressanta och 
innehållsrika svar gavs, vilket kan bero på att respondenterna fick ta del av 
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huvudfrågorna några dagar innan respektive intervju. Det var positivt att frågorna 
skickades ut i förväg eftersom vi ville uppfylla deras önskemål, samt att respondenterna 
kunde läsa igenom frågorna och ge mer genomtänkta svar. Eftersom intervjuerna hölls 
över telefon kunde respondenten ha frågorna framför sig och därmed undvika 
missförstånd. 
 
Intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär eftersom frågorna utformats på ett sätt att 
respondenterna ska kunna svara utifrån sin egen uppfattning om hur denne anser att 
riktlinjerna förändrats specifikt i företaget. Att välja denna utformning av intervjuer ger 
även utrymme att kunna anpassa följdfrågor utifrån vad respondenten svarar på 
huvudfrågan (Bryman, 2011, s. 415). Detta anses ha bidragit till att det mesta av 
intervjuerna besvarades och resulterade i de svar som behövdes för att kunna besvara 
problemformuleringen.  
 
Eftersom telefonintervjuer valdes att göras bestämdes att endast en av oss skulle vara 
aktiv i intervjun och ha ansvaret för att driva samtalet framåt. Detta är mest lämpligt för 
att inte förvirra respondenterna och kunna fokusera bättre på vad som sägs i samtalet. 
Vid samtalet med respondenterna presenterade vi oss själva, att deras två senaste 
hållbarhetsredovisningar studerats, samt syftet med intervjun. Önskvärt var att få spela 
in intervjuerna och därför frågades samtliga om godkännande. Fyra av fem intervjuer 
fick godkänt för inspelning. Vi beaktade även om företaget gav tillåtelse att publicera 
deras namn, vilket alla godkände. Intervjuaren ska enligt Dalen (2008, s. 42) presentera 
syftet med intervjun, erbjuda respondenterna att få ta del av arbetet samt att anonymitet 
kan beaktas om det önskas. Dessa villkor har eftersträvats och anser att det har skapat 
en trovärdighet.  
 
Högtalarfunktionen på telefonen användes när vi med en annan telefon spelade in 
samtalet. Detta för att underlätta fortsatt arbete med att överföra intervjuerna till empiri. 
Enligt Ejvegård (2009, s. 51) är det fördelaktigt att spela in intervjun eftersom forskaren 
kan lyssna på samtalet om och om igen för att kunna bearbeta materialet på ett korrekt 
sätt för att undvika missförstånd. Trost (2010, s. 74-75) anser att inspelade intervjuer 
bidrar till att forskaren lättare kan undvika att förvrida materialet eftersom det finns 
möjlighet att lyssna igen, dock anser han att det kan hämma intervjupersonen genom att 
bli tillbakadragen. Det var dock ingenting som respondenterna hade något problem med. 
Att spela in intervjuerna underlättade eftersom fokus kunde läggas enbart på 
konversationen. Som tidigare nämnts fick vi inte lov att spela in en av intervjuerna och 
givetvis togs hänsyn till önskemålet. Detta löstes med hjälp av att använda ett headset 
vid samtalet, som gjorde att en av oss kunde fokusera på att utföra intervjun och den 
andra fick i uppgift att skriva ner stödord för de svar respondenten gav. Direkt efter att 
intervjun var avslutad ansågs det vara viktigt att slå oss ner tillsammans för att utveckla 
de svar som inte riktigt var fullständiga medan intervjun fanns färskt kvar i minnet.  
 
Eftersom intervjuerna spelades in har följaktligen den traditionella kvalitativa 
forskningsstrategin med att transkribera materialet använts, vilket innebär att intervjun 
ska skrivas ner i text utifrån inspelat material (Dalen, 2008, s. 65; Patel & Davidson, 
2011, s. 120). De intervjuer vi individuellt var ansvariga över att hålla följdes av en 
transkribering av sin egen intervju. Detta är något som tagits tillvara på eftersom att 
Dalen (2008, s. 69) anser det kan vara lättare att göra sig bekant med sitt eget 
intervjumaterial. Samtliga intervjuer transkriberades av oss båda för att undvika att 
informationen misstolkas. Vid transkriberingarna har eftersträvan varit att skriva 
ordagrant, men bestämde oss för att utesluta onödiga ord, eftersom det inte fyller något 
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syfte att ta med dessa i slutändan. Transkriberingarna finns inte bifogade i arbetet, men 
om läsaren vill ta del av dessa finns möjlighet att höra av sig till någon av oss.  
 
Det material som samlats in från transkriberingen av intervjuerna har sedan 
sammanställts till en mer sammanhängande text, samt har det material som inte är av 
nytta för syftet exkluderats. Sammanställningen har även skickats ut till respondenterna 
för deras godkännande. Att skicka ut materialet för godkännande kallas för 
respondentvalidering (Bryman, 2011, s. 353). Detta ger respondenterna en möjlighet att 
upptäcka om det blivit ett missförstånd eller utveckla sitt svar, samt att respondenterna 
får en frihet att kunna ta tillbaka något de sagt (Ejvegård, 2009, s. 52). I vårt fall 
godkände samtliga respondenter sammanställningen av intervjun, men korrigerade 
några ord och förtydligade meningar som materialet uppdaterades med.  
 
Nedanstående figur visar genomförandet för samtliga intervjuer. 
 
Figur 5. Intervjuer 

Respondent Datum Tidsåtgång Intervjuform 
Lars-Olle Larsson 
Hållbarhetsexpert 

 
2014-04-25 

 
16 minuter 

Telefonintervju, 
inspelad 

Bengt Brunberg 
BillerudKorsnäs 

 
2014-04-25 

 
25 minuter 

Telefonintervju, 
inspelad 

Torbjörn Brorson 
Nolato 

 
2014-04-28 

 
20 minuter 

Telefonintervju, 
inspelad 

Joni Mäkitalo 
Stora Enso 

 
2014-04-28 

 
17 minuter 

Telefonintervju, 
inspelad 

Pernilla Ruin 
Swedbank 

 
2014-04-29 

 
19 minuter 

Telefonintervju, 
ej inspelad 

4.5 Access 
Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att samla in data och information för att 
kunna besvara problemformulering och syfte. Det är viktigt att få god access till 
respondenterna, eftersom det har betydelse för hur informationsrika svar som ges 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 135). Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 136) skapar 
forskaren access till sina respondenter genom att bygga upp ett förtroende och ett 
intresse. Under arbetsprocessen har access skapats till respondenterna genom att ge 
tydlig information vad studien syftar till. Vid varje intervju har respondenterna blivit 
informerade om att inspelning av samtalet varit önskvärt och fått ett val att godkänna 
det eller ej. Det anses skapa bättre access till respondenterna genom att låta dem avgöra 
huruvida intervjun får tillåtelse att spelas in. Samtliga respondenters önskemål om att 
spela in intervjun har respekterats. Respondenterna har även blivit tillfrågade om 
anonymitet, men det var inget som krävdes, utan vi fick deras godkännande att använda 
deras namn, samt företagets. 
 
God access anses ha skapats vid samtliga intervjuer där informationen som delgivits 
varit användbar för att kunna besvara problemställningen och uppfylla syftet med 
arbetet. Samtliga respondenter var positiva till undersökningen och tillmötesgående vid 
intervjuerna, gav oss beröm om att ämnesvalet var intressant och såg framemot att ta del 
av studiens resultat. Detta är värdefullt eftersom Ejvegård (2009, s. 53) menar att 
respondenten blir mer samarbetsvilliga om studien anses vara av intresse och kunna 
skapa en förbättrad nytta för att underlätta arbetet. I detta fall blir det företagen som får 
nytta av resultatet och insikter i hur deras arbete kan förbättras. 
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Under genomförande av intervju betonar Johansson-Lindfors (1993, s. 137) att accessen 
förbättras om forskaren lyssnar aktivt, vilket möjliggörs genom att inte behöva fokusera 
på att ta anteckningar. Eftersom fyra av fem intervjuer spelades in kunde ett aktivt 
lyssnande äga rum, med det menas att beroende på vad respondenten svarar bör 
personen som intervjuar vara uppmärksam på att ställa följdfrågor. Detta gjordes för att 
intervjuerna skulle bli mer intressanta och förbättra accessen som skapades. Intervjun 
som inte spelades löstes med hjälp av att använda ett headset vid samtalet, då kunde en 
av oss fokusera på att utföra intervjun och den andra fick i uppgift att skriva ned stödord 
för de svar respondenten gav oss. Därmed kunde ett aktivt lyssnande ge utrymme för att 
ställa anpassade följdfrågor för att få ut mer information. 
 
Ytterligare genomfördes en intervju på engelska, där medvetenhet finns om att det kan 
ha förekommit eventuella språkbarriärer. Dock ansågs det inte vara något problem från 
vår sida, eftersom ett ordförråd om ämnet byggts upp under arbetets gång eftersom 
artiklar har lästs på engelska etc. Att bedöma respondentens begränsningar med språket 
anses det inte ha varit problem där heller, eftersom respondenten arbetar för ett 
internationellt företag och troligtvis för daglig kommunikation på engelska med 
kollegor. Vidare bedöms samma intervju varit en aning mer begränsad i de svar som 
gavs. Detta anses kunna bero på den situation företaget befinner sig i just nu, eftersom 
det nyligen uppdagats att företaget haft problem relaterade till hållbar utveckling inom 
den sociala dimensionen.  

4.6 Urval 
Vid valet av vilka enheter som skall studeras bör forskaren fundera på vilken som är 
målpopulationen (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 2001, s. 109). I studien 
är målpopulationen svenska börsnoterade företag som implementerat G4, vilket vid 
starten av arbetet var sex stycken; BillerudKorsnäs, ICA-gruppen, Nolato, Stora Enso, 
Swedbank och Tele2. Vi fann att det var dessa företag som nu rapporterar enligt G4 
genom att manuellt söka igenom hemsidor tillhörande samtliga företag listade på 
Nasdaq OMX Stockholm. Eftersom studien strävade efter att undersöka samtliga 
företag inom målpopulationen är det att betrakta som en totalundersökning (Christensen 
et al., 2001, s. 109). Under arbetets gång publicerade H&M sin hållbarhetsredovisning. 
Tyvärr saknade hållbarhetsredovisningen från 2012 ett GRI-index, vilket studien var i 
behov av och därmed adderades inte ett sjunde företag. Av den anledningen är urvalet 
inte en totalundersökning fullt ut, vilket leder till att det även kan betraktas som ett icke-
sannolikhetsurval. Inom urvalskategorin kan valet ses som ett strategiskt urval. Det 
innebär att det är forskaren själv som väljer vilka enheter som är lämpliga att inkludera i 
undersökningen (Christensen et al., 2001, s. 109, 129). Med andra ord betyder det att 
inget slumpmässigt urval genomfördes när vi valde ut vilka företag som skulle delta i 
studie.  
 
Figuren nedan sammanställer en presentation av urvalets företag och ger information 
om vilken bransch, omsättning, när företaget implementerade GRI och vilken 
tillämpningsnivå som hållbarhetsredovisningen har. 
 
 
Företag 

 
Bransch* 

Nettoomsättning 
2013 (MSEK) 

Implementering 
av GRI 

Tillämpningsnivå 
2012     2013 

BillerudKorsnäs 
 

Material 19 533 2012**      A Core 

ICA Gruppen Dagligvaror 99 456 2004 B+ Core 
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Nolato Industrivaror 

& tjänster 
4 522 2010 B Core 

Stora Enso 
 

Material 10 544 (MEUR) 2003 A+ Comprehensive 

Swedbank 
 

Finans 36 938 2003 C Core 

Tele2 Telekom 29 871 2010 C Core 

Figur 6. Urval 
*Bransch baseras på klassificeringen NASDAQ OMX Stockholm gör enligt Global Industry 
Classification Standard (GICS). 
** Förvärvet Billerud gjorde av Korsnäs skedde år 2012 och därför är deras första hållbarhetsredovisning 
tillsammans upprättad 2012. I övrigt började Billerud 2009 och Korsnäs 2010. 

4.7 Bortfall 
En anledning till att studien blev mer begränsad beror på att det inte var alla företag i 
urvalet som hade tid eller möjlighet att ställa upp med intervju. Utifrån urvalet saknas 
intervjuer med ICA-gruppen och Tele2. Sekundärdata finns från samtliga företag i 
urvalet, men primärdata har bara adderats på de företagen som godkände att bli 
intervjuade och dela med sig av sina erfarenheter av implementerandet av G4. Till följd 
av bortfallen blir därför studien mer begränsad i den bemärkelsen att datainsamlingen 
blir skev, eftersom ingen analys kan göras på hur dessa två företag har upplevt 
förändringen att rapportera enligt G4. Trots det har företagen som inte hade möjlighet 
att ställa upp på intervju inkluderats i innehållsanalysen. Detta då det finns en begränsad 
mängd företag som upprättat hållbarhetsredovisning enligt G4, samt att sekundärdata 
utgör en betydande del i studien.   

4.8 Typer av data 
All insamlad data är av kvalitativ karaktär, men av både primärt och sekundärt slag. 
Sekundär data är något som någon annan redan har samlat ihop och summerat, men då 
var dataanvändningen tillägnad någonting annat (Christensen et al., 2001, s. 69). I 
studiens fall fanns företagens hållbarhetsredovisningar (och GRI:s ramverk, både G3, 
G3.1 och G4) att tillgå sedan tidigare, vilket är att betrakta som sekundärdata. Att utgå 
från sekundärdata anses vara en bra start när det gäller att skaffa sig en djupare 
förståelse för någonting. En analys av tidigare insamlad data kan med fördel användas 
för att skapa en jämförelse med det data som samlas in specifikt för studien. För att 
specificera ytterligare kan sekundär data vara av både internt och externt slag. Intern 
data utgörs av information som getts ut inom den undersökta organisationen. Vad gäller 
extern sekundärdata är det då informationen återfinns utanför organisationen, 
exempelvis via media (Christensen et al., 2001, s. 88-89). Hållbarhetsredovisningar 
upprättas av företaget i fråga och är med andra ord intern sekundärdata för oss. 
Primärdata utgörs av intervjuerna. Intervjuer är endast ett av många sätt att samla in 
primärdata på, det kan även handla om enkäter, observationer etc.  Primärdata är 
någonting som samlas in specifikt för studien i fråga. Det finns många gånger behov av 
att addera primärdata för att kunna besvara det problem som är uppställt specifikt för 
studien (Christensen et al., 2001, s. 69, 102-104). 
 
Nackdelar med sekundärdata är risken för att den insamlade informationen inte passar 
in på studien i sig, eller inte är tillräckligt talande för att besvara problemformuleringen. 
För att minska risken bör valet av sekundärdata göras med omsorg, vilket medför att 
mindre väsentliga delar utesluts ur studien. Detta för att den insamlade data ska besvara 
problemet i fråga och inte vara alltför spretigt i sin omfattning. De nackdelar som finns 
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med sekundärdata är något som primärdata väger upp. Detta genom att forskaren kan 
känna en större tillförlitlighet till data som själv insamlats. Dessutom kan forskaren 
själv välja vilken information som samlas in och därmed ökar chanserna att 
informationen är bättre anpassad för att besvara forskningsfrågan (Christensen et al., 
2001, s. 101, 105). Att använda både primär- och sekundärdata beror på att det känns 
väl anpassat till studien. Dessutom är det motiverat med texten ovan, nämligen att båda 
typerna kan behövas för att få ett mer gediget material till studien. 

4.9 Forskningsetiska aspekter 
Enligt Patel och Davidson (2011, s. 62) är det viktigt att uppsatsarbeten utförs med 
hänsyn till forskningsetiska aspekter. De som framhålls vara av betydelse är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet ämnar till att informera respondenterna om studiens syfte (Patel & 
Davidsson, 2011, s. 63). Innan intervjuerna genomfördes skickades mail ut till samtliga 
där en presentation om oss själva fanns med och information om syfte och innehåll. 
Detta för att ge respondenterna ett underlag att basera valet om medverkan på. Några 
dagar innan intervjuerna skulle genomföras fick respondenterna ta del av 
intervjumanualen. När samtalet med respondenterna ägde rum presenterade vi oss ännu 
en gång och gav dem kompletterande information om studiens genomförande och syfte. 
Enligt ovanstående uppfylldes även samtyckeskravet, vilket betyder att respondenterna 
ska ha rätt att bestämma huruvida de vill medverka eller ej (Patel & Davidsson, 2011, s. 
63). Konfidentialitetskravet berör det faktum att uppgifter som framkommer under 
intervjun ska hanteras på ett sätt som gör att informationen inte är möjlig att används av 
obehöriga (Patel & Davidson, 2011, s. 63). Konfidentialitetskravet har behandlats 
genom att samtliga inspelade intervjuer raderats från inspelningsenheten efter att 
intervjun sammanfattats i skrift. Respondenterna hade möjlighet att välja att vara 
anonyma eller låta oss publicera deras namn och det företag de representerar. Vidare har 
materialet från intervjuerna endast använts i syfte för examensarbetet, vilket uppfyller 
nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011, s. 63). 

4.10 Sanningskriterier 
För att bedöma kvalitativ forskning rekommenderas ett antal kriterier. De kriterier som 
valts för denna studie är kriterierna Lincoln och Guba (1985) har utvecklat för 
trovärdighet och dessa har kompletterats med äkthetskriterier utvecklade av Bryman 
(2011). Nedan kommer en kvalitetsutvärdering angående dessa kriterier med egna 
reflektioner att tydliggöras för läsaren.  

4.10.1 Tillförlitlighet 
Studiens resultat ska vara sanningsenliga där informationen ska återspegla vad som 
faktiskt har undersökts. Den sociala verkligheten uppfattas på olika sätt människor 
emellan, vilket är viktigt att klargöra för läsaren eftersom det skapar trovärdighet. 
Förhoppningen är att beskrivningen är trovärdig i den grad att samtliga kan förstå 
studien och därmed våra tankegångar. Det finns fyra delkriterier inom tillförlitlighet 
som ska diskuteras för att nå trovärdighet För kvalitativ forskning är dessa: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet, samt möjligheten att styrka och bekräfta (Lincoln & Guba, 
1985, s. 290). 
 
Det första kvalitetskriteriet trovärdighet berör det verkliga värdet av forskningen. Vid 
en kvalitativ studie ska verkligheten tolkas av forskaren, och därför anses det viktigt att 
kunna reflektera över trovärdigheten i sitt eget material (Lincoln & Guba, 1985, s. 290). 
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För att undvika material som inte anses trovärdigt spelades intervjuer in, förutom en där 
respondenten inte godkände det. Därefter sammanställdes den information som 
framkommit och mailades till samtliga deltagande, för att få bekräftat att ingen 
information blivit misstolkad. Lincoln och Guba (1985, s. 314) benämner detta som 
respondentvalidering. Fördelarna med detta är att materialet blir kontrollerat och 
godkänt av respondenterna, samt att de ges en möjlighet att återkomma med eventuella 
invändningar om texten bör förändras. Det material som vi skickade till respondenterna 
uppfattades av samtliga vara bra sammanfattningar, men det förekom att vi uppfattat 
deras svar med mindre feltolkningar. Dock var det mest förekommande att 
respondenterna gav förslag på förtydligande av meningar, vilket vi är tacksamma över. 
Den intervju som inte spelades in hade fångat upp det mesta, men fick även flest 
korrigeringar och adderad information. Detta anser vi beror på att ingen möjlighet fanns 
att transkribera ord för ord och lyssna upprepade gånger. Den innehållsanalys som 
utförts i detta arbete utgick från GRI:s ramverk för att undvika att egna, eventuellt 
mindre trovärdiga, mått skapades av oss. 
 
Avsiktligt har processen förklarats ingående, med allt från hur innehållsanalysen och 
intervjuerna utformades, till hur data framställdes, analyserades och sedan 
sammanfattade resultaten och drog slutsatser. Genom ett tydligt tillvägagångssätt anses 
att läsaren av uppsatsen bör få en god bild för att kunna skilja på vad som är fakta och 
vad som är egna tolkningar och åsikter. Därmed bör studiens resultat kunna anses som 
trovärdiga. 
 
Det andra kvalitetskriteriet överförbarhet bedömer huruvida studiens resultat är 
överförbart till en kontext eller situation av ett annat slag (Lincoln & Guba, 1985, s. 
316). Ett syfte med en innehållsanalys är att den ska kunna användas av någon annan på 
en studie som undersöker samma som oss, exempelvis hur G4 förändrat redovisningen 
för andra företag. I det avseendet anses de mallar som utformats vara tydliga nog att 
appliceras på en annan, likvärdig, studie. Däremot är resultatet i sig, från 
innehållsanalysen eller intervjuerna inte generaliserbart till en större population, vilket 
inte heller är tanken när en kvalitativ studie genomförs. Resultatet är inte direkt 
överförbart, men för att öka möjligheten att använda resultatet som ett hjälpmedel i 
liknande situationer har eftersträvan varit att göra en tydlig beskrivning av utförandet. 
Kvale (1997, s. 210) argumenterar för att kvalitativa undersökningar, med en viss 
analytisk förmåga hos forskaren, kan generaliseras till andra kontexter. Detta tar tagits 
vara på genom att beskriva allt som är relevant för studiens bakgrundsinformation, till 
exempel vilka förkunskaper som föreligger, en förklaring över de val som gjorts och 
givetvis en ingående beskrivning av tillvägagångssättet gällande undersökningen. Det 
bör ge en bra grund för att en eventuell användare av studien ska kunna bedöma om 
resultatet är överförbart i det avseendet det syftar till. 
 
Tredje kriteriet är pålitlighet vilket innefattar att en detaljerad beskrivning av 
forskningens genomförande ska redogöras (Lincoln och Guba, 1985, s. 317). Detta 
innebär att ge läsaren bevis för att resultaten skulle kunna upprepas om forskningen 
utfördes igen. I bilagorna till detta arbete finns intervjumanualerna som använts vid 
insamlandet av data, vilket skulle kunna användas vid en liknande studie. Däremot 
behövs egna tolkningar göras vid kvalitativ forskning och subjektivitet kan till viss 
utsträckning vägas in i resultaten.  
 
Sista kriteriet inom tillförlitlighet är möjligheten att styrka och bekräfta, vilket bedömer 
neutraliteten av författarna. Detta kan bedömas genom att reflektera över vilken grad 
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resultaten i studien är en produkt av forskningsobjekten och inte av forskarens egen 
subjektivitet (Lincoln & Guba, 1985, s. 318). Eftersom vi har utfört en studie som 
innebär att tolka och förstå verkligheten föreligger subjektivitet. Däremot har vi 
genomgående under arbetets gång haft i åtanke att inte väga in för stor del av egna 
värderingar och åsikter. Argumenten har i huvudsak fått stöd genom kopplingar till 
teoriområden. I de fall där tolkningar trots allt förekommer bör den beskrivning av vår 
förförståelse vara en hjälp för läsaren att få förståelse för det som kan ha betydelse 
utifrån tidigare erfarenheter. I många fall blev vi förvånade över resultatet, vilket kan 
utgöra ett bevis på att det inte är våra egna åsikter som format det. 

4.10.2 Äkthet 
Kvalitetsbedömningen för studiens äkthet delas upp i fyra delar; rättvis bild, ontologisk 
autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 
Rättvis bild ämnar bedöma huruvida studien på ett rättvist sätt lyfter fram de åsikter 
som medverkande i studien framfört (Bryman, 2011, s. 357). För att uppnå en rättvis 
bild har som tidigare nämnts fyra av fem intervjuer spelats in, vilka sedan skrivits ned 
och det som valdes bli det publicerade materialet i empirin mailades till respondenterna. 
Det material som mailades hade båda författarna bearbetat oberoende av varandra, för 
att minska risken för misstolkningar. De intervjuade fick möjlighet att bedöma huruvida 
sammanställningen av intervjun förmedlar den information som framgick under 
konversationen. Samtliga respondenter återkopplade med ett godkännande, samt vissa 
mindre synpunkter som vi genast rättade till. Alla deltagande godkände att deras namn 
och det företag de arbetar på framgår i uppsatsen. 
 
Autenticitet av ontologiskt och pedagogiskt slag syftar till att undersöka om studien 
bidrar till att de medverkande i studien får en bättre förståelse för sin sociala situation 
och verklighet. Ytterligare ämnar det undersöka om undersökningen ger respondenterna 
en tydligare bild över hur olika företeelser upplevs av andra (Bryman, 2011, s. 357). Vi 
uppfattar att vår studie uppnår autenticitet av båda slag eftersom den bör utgöra en hjälp 
för de medverkande företagen att få en tydligare bild över hur deras 
hållbarhetsredovisningar uppfattas av utomstående. Detta tack vare innehållsanalysen 
som kan bidra till att det blir tydligare för företagen vilka faktiska förändringar som 
vidtagits som ett resultat av övergången till G4. När samtliga företag ställs i relation till 
varandra bör det leda till att respektive företag både får en bättre bild av sin egen 
process gällande hållbarhetsredovisning, men också andra företags. På så sätt anses 
samtliga företag får en bättre förståelse för både sin egen sociala situation och 
verklighet, men också de övriga medverkande företagens. 
  
Katalytisk autenticitet ämnar undersöka om studien leder till att de medverkande kan få 
ett underlag som underlättar en förändring av situationen om så önskas (Bryman, 2011, 
s. 357). Genom de praktiska rekommendationer som framhålls till de medverkande 
företagen gällande hur de kan förenkla arbetet med G4 menar vi att studien kan bidra 
med möjligheter till förbättringar inom företagen. 
 
Taktisk autenticitet används för att bedöma om studien leder till möjligheter för de 
medverkande att vidta åtgärder för att situationen ska förändras (Bryman, 2011, s. 357). 
Överlag uppfattas att de medverkande i studien har goda tankar och värderingar kring 
hållbarhetsredovisningen, samt att deras redovisningar utvecklats tack vare G4. 
Däremot finns det alltid förbättringsområden och vi hoppas att rekommendationerna 
kan vara till hjälp, även för företag utanför studien som kan vara i behov av hjälp vid 
övergången till G4. 
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4.11 Undersökningsmodell 
För att förstå vad som påverkar upprättandet av företags hållbarhetsredovisningar har 
nedanstående modell utformats för att tydliggöra hur allt hänger samman, från 
väsentlighetsanalys till publicerad hållbarhetsredovisning.  

 

 
 
 
 
 
 
  

GRI 

Väsentlighetsanalys 

Intressenter 

Väsentliga	  aspekter	  och	  
resultatindikatorer Hållbarhetsredovisning 

Figur 7. Undersökningsmodell 
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5. Empiri 
 
I detta kapitel kommer insamlad data från innehållsanalysen av GRI:s riktlinjer och 
innehållsanalysen av företagens hållbarhetsredovisningar presenteras, samt det material 
som samlats in vid intervjuerna med de företag som har haft möjlighet att delta i 
studien. Presentationen av insamlad data kommer att redogöras företagsspecifikt för att 
ge läsaren en helhetsbild av varje enskilt företag. Vi vill klargöra för läsaren att de 
resultatindikatorer som GRI har tagit bort från sina riktlinjer i version G3 eller G3.1 inte 
finns uppställda nedan. Detta för att ett borttagande av de indikatorerna inte är något 
aktivt val av företagen, utan det är något som oundvikligt har inträffat eftersom de inte 
längre existerar i nya versionen G4. En fullständig version av samtliga rapporterade 
resultatindikatorer, samt kodning återfinns i bilaga 4.  
 
I tabellen nedan finns den del av riktlinjerna sammanställd där väsentlighet berörs för 
att skapa en förståelse över hur det har förändrats. En kompletterande del till tabellen, 
Del 2, finns att beskåda i bilaga 1, där kompletterande information återfinns gällande 
hur rapporteringen ska genomföras internt. I tidigare versioner var det benämnt ”Report 
scope and boundary” men i senaste versionen heter det ”Identified material aspects and 
boundaries”. Kodningar har utförts på de olika standardupplysningar [3.5 – 3.11] som 
företag ska rapportera och jämfört dem med kraven på nya versionens 
standardupplysningar [G4-17 – G4-23] vilket gav en bra utgångspunkt för fortsatt 
studie. Tabellen nedan visar med färger vilka standardupplysningar som motsvarar 
varandra. Som det går att utläsa har upplysningarna [3.6 – 3.8] varit tre separata i 
tidigare versioner men slagits i samman i G4 till två stycken. Tidigare riktlinjernas 
standardupplysning [3.5] har analyserats och jämförts med motsvarande 
standardupplysning [G4-18] vilket visar att det skett en förändring gällande vad företag 
ska redovisa. Standardupplysningen [3.9] är borttagen i nya versionen. Vidare kan 
utläsas att två stycken standardupplysningar [3.10 – 3.11] inte visar någon signifikant 
skillnad gällande vad som ska redovisas. 

5.1 Förändringar i standardupplysningar gällande väsentlighet 
	  

 G3/G3.1 G4 
[K] 

 
“Report scope and boundary” 

 
 “Identified material aspects and boundaries” 

 
[S] 

“… provide Reporting Principles and Reporting guidance 
regarding defining Report Content, ensuring the quality 
of reported information, and setting the Report 
Boundary.” 

“… provide an overview of the process that the 
organization has followed to define the Report Content, the 
identified material Aspect and their Boundaries, and 
restatements.” 

 
Del 1 [SU] 

 G4 – 17 
a. List all entities included in the organization’s 
consolidated financial statements  
b. Report wheater any entity included in the organization’s 
consolidated financial statements or equivalent documents 
are not covered by the report. 

  3.5	   G4 – 18 
Process for defining report content, including: 
Determining materiality; 
Prioritizing topics within the report; and 
Identifying stakeholders the organization expects to use 
the report 
 

a. Explain the process for defining the report content and 
the aspect boundaries 
b. Explain how the organization has implemented the 
reporting principles for defining report content 
 

 G4 – 19 
a. List all the material aspects identified in the process for 
defining report content 
 

3.6 G4 – 20 
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Boundary of the report (e.g., countries, divisions, 
subsidiaries, leased facilities, joint ventures, suppliers). 

a. For each material aspect, report the aspect boundary 
within the organization, as follows:  

- Report wheater the aspect is material within the 
organization 

- If the aspect is not material for all entities 
within the organization (as described in G4-17), 
select the following two approaches and report 
either: 

- The list of entities or groups of entities included 
in G4-17 for which the aspect is not material or, 

- The list of entities or groups of entities included 
in G4-17 for which the aspects is material 

Report any specific limitation regarding the aspect 
boundary within the organization 

3.7 
 
State any specific limitation on the scope or boundary of 
the report. If boundary and scope do not address the full 
range of material economic, environmental, and social 
impacts of the organization state the strategy and 
projected timeline for providing complete coverage. 
 

3.8 G4 – 21 
 
Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased 
facilities, outsourced operations, and other entities that 
can significantly affect comparability from period to 
period and/or between organizations. 
 

 
a. For each material aspect, report the aspect boundary 
outside the organization, as follows:  

- Report wheater the aspect is material within the 
organization 

- If the aspect is not material for all entities 
outside of the organization, identify the entities, 
groups of entities or elements for which the 
aspect is material. In addition, describe the 
geographical location where the aspect is 
material for the entities identified 

Report any specific limitation regarding the aspect 
boundary outside the organization. 

3.9  
 
Data measurement techniques and the bases of 
calculations, including assumptions and techniques 
underlying estimations applied to the compilation of the 
indicators and other information in the report. 
Explain any decisions not to apply, or to substantially 
diverge from, the GRI Indicator Protocol. 

 
 
 
 
 
 

3.10 G4 – 22 
 
Explanation of the effect of any re-statements of 
information provided in earlier reports and the reasons for 
such re-statement (e.g., mergers/acquisitions, change of 
base years/periods, nature of business, measurement 
methods). 

 
a. Report the effect of any restatements of information 
provided in previous reports, and the reasons for such  
 

3.11 G4 – 23 
 
Significant changes from previous reporting periods in 
the scope, boundary, or measurement methods applied in 
the report 

 
a. Report significant changes from previous reporting 
periods in the scope and aspect boundaries 

Tabell 1. Standardupplysningar med färgkoder som motsvarar förändringarna mellan G3/G3.1 och G4 

5.2 Intervju med hållbarhetsexpert 
För att få fördjupad förståelse för utvecklingen av hållbarhetsredovisning och GRI:s 
riktlinjer har Lars-Olle Larsson intervjuats. Han är en av Sveriges främsta 
hållbarhetsexperter med lång erfarenhet inom hållbar utveckling. Första telefonintervjun 
var således med Larsson, som för närvarande arbetar för Swedfund International AB, 
där hans titel är Senior manager: Environmental, Social & Government affairs. På 
Swedfund är han bland annat ansvarig för deras icke-finansiella redovisning, med andra 
ord den integrerade redovisningen. Dessutom är han policyansvarig, samt ansvarig för 
intresserelationer med civilsamhällets biståndsorganisationer. Han arbetar även ideellt 
som ambassadör åt International Integrated Reporting Council framework (IIRC) i 
Sverige. Där hjälper han teamet i IIRC samt förmedlar information om integrerad 
rapportering (IR). 
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Om GRI:s riktlinjer och förändringarna med G4 
De riktlinjer som nu är framme i fjärde generationen är de enda, som enligt honom kan 
användas för att ta fram en separat hållbarhetsredovisning. Larsson citerar Hasse 
Alfredsson från en sketch ”Det här husets bästa fåtölj, men också husets enda fåtölj”. 
Han gör den liknelsen med GRI, att det är de bästa redovisningsriktlinjerna för 
hållbarhetsredovisning, men också de enda. 
 
I steget vidare med integrerad rapportering (IR) är GRI med och ger råd och förespråkar 
att integrera hållbarhetsinformation i en redovisning som också rymmer finansiell 
prestanda. Det är den utvecklingen som Larsson gärna vill se ska hända. Han tror att 
tiden snart är förbi då det produceras GRI-redovisningar som läggs som ett separat 
tillägg till den formella årsredovisningen, alltså den finansiella redovisningen. Nu måste 
företag börja tänka mer integrerat. Larsson menar att företag måste börja tänka efter hur 
deras arbetsmodell ser ut, hur den fungerar i ett längre perspektiv i förhållande till alla 
de frågor som vi måste lösa i världssamfundet och som kunder och intressenter blir mer 
och mer uppmärksamma på. 
 
Att väsentligheten tar en mer central roll i G4 tycker Larsson är underbart bra. Han 
menar att vi absolut inte vill ha ”bombmattor av information som sällan läses av annat 
än studenter”. Han anser att det varit så tidigare, något han tror att alla håller med om. 
Även att intressenterna involveras mer i processen är något han uppskattar, något han 
tjatat i 20 år om. Han tycker att det är något som ska ske självklart. Han anser att det 
dock tyvärr är något som sällan görs. Han menar att det är vanligt förekommande att 
företagsledningarna själva diskuterar vad som är de viktiga frågorna för dem. Detta är 
något han tycker är ett gammaldags sätt och borde sköljas ut. Istället tycker han att det 
ska göras en ordentlig analys av vilka intressenter som påverkar företaget och dess 
affärsmodell, lönsamheten och möjligheten att prestera och vilka som i sin tur påverkas 
av företagets verksamhet. När den listan är gjord bör den tas ner till vilka som är de 
väsentliga intressenterna i analysen. Sedan bör företaget bjuda in de väsentliga 
intressenterna och sitta ner och prata och resonera med dem om hur de ser på 
verksamheten, affärsidén, produkterna, tjänsterna eller vad det är som säljs eller 
utvecklas. Sedan bör företaget ta in det som tycks vara relevant och försöker sedan 
bemöta uppfattningarna från intressenterna. Det är vad GRI vill och det är även vad 
IIRC vill att företag och organisationer ska arbeta. Han menar att det är en rimlig 
utveckling, men som tyvärr ännu inte har full fart. 
 
Vilka problem som kan skapas om det inte genomförs någon väsentlighetsanalys anser 
han beror på vilken verksamhet företaget ingår i. Bevakare inom civilsamhället har ju 
olika intressen och beroende på hur väsentliga de intressenterna är för företaget så kan 
de skapa onödig försening av utveckling av affären. Han tar ett stort företag som 
exempel, vilka fått stor skada av sitt rykte, på grund av oetiskt arbete i 
leverantörskedjan, vilket han menar hade kunnat undvikas om företaget varit transparent 
och fört en transparent dialog där sedan dialogens minnesanteckningar lagts ut på 
hemsidan och så vidare. När det inte görs kan företag hamna dåligt till. 
 
Att tillämpningsnivåerna ersatts med core och comprehensive tror han kan vara bra, det 
är ingenting han har någon invändning emot. Överlag anser Larsson att riktlinjernas 
fokus på väsentlighetsprinciperna är ett steg i rätt riktning. Han tycker att det medför att 
vi får en fokuserad redovisning, alltså ett fokus på de väsentliga frågorna och inte en 
massa bluewash och greenwash. Han ser inga nackdelar alls med den senaste versionen 
av GRI:s riktlinjer. Det är inte fel att hålla sig till ämnet och redovisa saker som 
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intressenterna vill höra om. Larsson anser att nya riktlinjerna är enklare än tidigare, 
samt praktiskt lättare tack vare att det inte längre är att pricka av stora delar av 
ramverket, utan nu handlar det om att identifiera vad som är viktigt och göra det efter att 
det beslutats vilka intressenter som företaget vill vara viktig för och kommunicera det, 
vilket är bra. 

5.3 BillerudKorsnäs  

5.3.1 Väsentlighetsanalys 
För år 2012 är hållbarhetsredovisningen främst riktad till investerare och redovisad 
information baseras på vad investerare har sagt vid möten med företaget. Företaget har 
genomfört en urvalsprocess för att redovisa de indikatorer som är mest relevanta för 
investerare som målgrupp (BillerudKorsnäs, 2012, s. 52). I hållbarhetsredovisningen år 
2013 har väsentlighetsanalysen utvecklats där företaget börjar med att analysera vilka 
tänkbara intressentgrupper de har. De har identifierat nio olika intressentgrupper, men 
konstaterat att fem stycken har störst inverkan på bolaget och därför baseras 
väsentlighetsanalysen på denna kärngrupp av intressenter. Deras identifierade grupper 
som anses vara de fem viktigaste är investerare, samhället, kunder, anställda och 
partners/leverantörer. Det fortsatta arbetet med väsentlighetsanalysen innebar att 
ungefär 30 intervjuer genomfördes via möten, enkäter samt telefonsamtal 
(BillerudKorsnäs, 2013, s. 32). 
 
Först fick företagets intressenter svara på vilka övergripande kategorier av hållbarhet, 
till exempel ekonomi, miljö och socialt, som de ansåg viktigast att redovisa. Därefter 
följde analysarbetet med att gå vidare in i dessa kategoriers olika aspekter och 
indikatorer. Inom dessa kategorier ansåg intressenterna att ekonomiska resultat, 
miljöprestanda och inom det sociala var arbetsförhållanden viktigast vid bedömningen 
av deras tillfrågade intressenter. Intressenterna påpekade även att själva rapporteringen 
är minst viktig eftersom det är åtgärderna som har mest betydelse i slutändan. Av alla 
tillfrågade intressenter hamnade hälsa och säkerhet, respektive möjligheten att framföra 
klagomål utan “repressalier” som allra viktigast. Både intressenter och bolagets 
analysgrupp ansåg att aspekten personalomsättning var minst viktig jämfört med övriga 
aspekter. Vid resultatet av vad kunderna fick bedöma vad som anses vara väsentligt 
hamnade mänskliga rättigheter och dess aspekter alla högt upp. Det som kunderna ansåg 
vara viktigast är att BillerudKorsnäs undviker tvångsarbete, barnarbete och 
diskriminering i sina leverantörskedjor. Dessa värderingar bör användas när företaget 
värderar sina leverantörer (BillerudKorsnäs, 2013, s. 33). 
 
Efter insamlandet av intressenternas synpunkter genomfördes ett internt urval för 
rapporteringen i flera steg. Alla aspekter som enligt dessa grafer klassades ha mer än 75 
procent av maximal betydelse fastslogs som väsentliga, vilket innebar 29 av alla de 44 
aspekterna inom GRI:s riktlinjer. Slutligen utfördes en prioritering bland de nittiotal 
indikatorer. Knappt 40 procent av indikatorerna valdes ut som de mest väsentliga och 
rapporteras i hållbarhetsredovisningen (BillerudKorsnäs, 2013, s. 33). 

5.3.2 Förändringar av resultatindikatorer 
Tabellen nedan visar vilka resultatindikatorer som blivit exkluderade i rapporteringen 
samt vilka nya indikatorer som blivit tillagda när BillerudKorsnäs upprättat sin 
redovisning enligt senaste versionen av GRI:s riktlinjer och möter core nivån. För år 
2012 har företaget följt version G3 med tillämpningsnivå A. I tabellen kan mängden 
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förändrade resultatindikatorer utläsas vara ungefär densamma med 11 stycken borttagna 
och 12 stycken tillagda.  
 

 Borttagna resultatindikatorer   Tillagda resultatindikatorer 
EC2 Financial implications due to climate change EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan 

obligations 
EN5 Energy saved due to conservation and efficiency 

improvements 
EN5 Energy intensity 

EN14 Strategies protecting ecosystems EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 
  

EN20 NOx, SOx, and other significant air emissions by 
type and weight 

EN30 Significant environmental impacts of transporting 
products and other goods and materials for the 
organization’s operations, and transporting members 
of the workforce 

EN21 Total water discharge by quality and destination EN32 Percentage of new suppliers that were screened 
using environmental criteria 

LA8 Education, training, counseling, prevention, and 
risk-control programs in place to assist workforce 
members, their families, or community members 
regarding serious diseases 

LA12 Composition of governance bodies and breakdown 
of the employees per employee category according 
to gender, age group, minority group membership, 
and other indicators of diversity 

SO1 Nature, scope, and effectiveness of any programs 
and practices that assess and manage the impacts of 
operations on communities, including entering, 
operating, and exiting 

LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to 
men by employee category by significant locations 
of operation 

SO2 Percentage and total number of business units 
analyzed for risks related to corruption 

LA14 Percentage of new suppliers that were screened 
using labor practices criteria 

PR3 Type of product and service information required 
by procedures, and percentage of significant 
products and services subject to such information 
requirements 

LA16 Number of grievances about labor practices filed, 
addressed, and resolved through formal grievance 
mechanisms 

PR6 Programs for adherence to laws, standards, and 
voluntary codes related to marketing 
communications, including advertising, promotion, 
and sponsorship 

HR12 Number of grievances about human rights impacts 
filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms 

PR9 Monetary value of significant fines for non-
compliance with laws and regulations concerning 
the provision and use of products and services 

SO9 Percentage of new suppliers that were screened 
using criteria for impacts on society 

    SO11 Number of grievances about impacts on society 
filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms 

Tabell 2. BillerudKorsnäs 

5.3.3 Intervju 
På BillerudKorsnäs fick vi möjligheten att intervjua Bengt Brunberg som står för 
företagets hållbarhetsredovisning. Han är Sustainability manager, eller hållbarhetschef 
som det heter på svenska och har varit anställd sedan företaget bildades år 2012 i 
november. Innan dess arbetade han på Korsnäs Skog, där han hade hållbarhetsrollen 
under ungefär ett år. Han hade under det året arbetat igenom struktur, mål och så vidare 
för Korsnäs. Detta var något han fick börja om med på BillerudKorsnäs ett år senare, 
vilket gav honom bra träning. Före det var han miljöchef på Korsnäs Skog i ungefär 10 
år. Innan han började arbeta för Korsnäs Skog arbetade han med skogsforskning på 
Skogforsk i Uppsala, där avverkningsfrågor, skogsenergi och liknande stod på agendan. 
Han kom från den sidan och in i företagsvärlden därefter. Han tycker att det var en 
intressant jämförelse om hur arbetet ser ut på olika typer av verksamheter, så han ser det 
som positivt att ha erfarenhet från båda håll. 
 
Om GRI:s riktlinjer och förändringarna med G4 
Han tycker att det känns självklart att använda riktlinjerna eftersom det är världens 
dominerande system för hållbarhetsredovisning. Han uppfattar det som att andra 
företags hållbarhetsredovisningar är gjorda enligt GRI eller i vissa fall någon form av 
improvisation, i de fall där det inte nämns vilket ramverk som rapporteringen uppförts 
enligt. För BillerudKorsnäs är GRI en möjlighet för företaget att visa att de har en 
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trovärdig rapportering och vill följa ett erkänt system samt också bli granskade av 
samma skäl. Det som står i företagets hållbarhetsredovisning ska uppfattas som riktigt 
och utan överdrifter. Företaget vill ge sina intressenter en möjlighet att utvärdera dem 
på rättvisa grunder och därför är det självklart för företaget att använda GRI:s riktlinjer. 
Förutom det han nämnt ovan vill han tillägga att GRI används av alla i den värdekedja 
företaget ingår i. Det innebär att de kan kommunicera kring frågorna på ett bättre sätt 
till kunder, leverantörer etc., för alla förstår var det är för grundkoncept som det hela 
bygger på och därmed leder till att det blir trovärdigt på ett bra sätt. 
 
En av de skillnader han upplever från förra året enligt G3, till i år med G4 är den fördel 
han ser med att det nya systemet har släppt den gamla A, B, C-nivån, där A uppfattades 
som bra, B ganska bra och C hyfsat. Han anser att det är fel eftersom en bra 
hållbarhetsredovisning bygger på att kommunicera om betydande och viktiga frågor 
samt och att det är gjort på ett korrekt sätt. Att rapportera så mycket som möjligt är inte 
vad en hållbarhetsredovisning ska innebära och därför är förändringen i G4 väldigt bra. 
I G4 uppfattar han det mer tydligt att det ska finnas en väsentlighetsanalys i botten och 
om en sådan görs med de viktiga intressenterna på ett seriöst sätt kan företaget 
identifiera vad som är det viktiga som de ska arbeta med och vad som är det viktiga att 
redovisa. Då har fokus legat på rätt saker anser han. BillerudKorsnäs har fått höra från 
deras intressenter, framförallt investerare, att de inte vill ha överflödiga texter och 
tabeller utan ser att företaget arbetar med rätt saker och redovisar det som är kärnan av 
hållbarhetsarbetet. Han tycker att den nya väsentlighetsanalysen har på ett bättre sätt 
bjudit in till att ha rätt ambition i rapporteringen, något han tycker är en stor fördel. Han 
upplever att den fördelen fanns sedan tidigare, men den var inte framställd lika tydligt 
som nu. Då var det A, B, C och hur högt företag ska orka gå. 
 
Företagets beslutsprocess om att gå från A år 2012 till core nu i senaste redovisningen 
menar han är baserat på det som nämnts ovan. Ytterligare kan tilläggas att 
BillerudKorsnäs stod inför valet att fortsätta rapportera på A-nivå, men om de skulle bli 
ytterligare förbättring som han gärna vill se, skulle de också låta sig granskas vilket inte 
gjorts tidigare. Han tycker att det är en viktig aspekt för att företaget ska kunna anse sig 
helt trovärdiga i vad som redovisas. När företaget blir utvärderat ses det också som en 
fördel av de som utvärderar företaget, vilket kan vara institut, investerare med flera. Det 
var en del i resonemanget, men sedan visste de att GRI G3 snart skulle överges i och 
med att G4 vid nästa hållbarhetsredovisning är obligatoriskt. Av den anledningen tyckte 
de att istället för att dra igång ett stort arbete med rapportering av så många indikatorer 
som möjligt enligt det gamla systemet, ville de vara proaktiva och låta sig granskas och 
ha en dialog med intressenterna om vad som är viktigt. Med andra ord ville företaget 
istället visa att de är tidigt ute med att gå in i det nya systemet och att de har lyssnat på 
sina intressenter om att de ska rapportera kärnan i verksamheten. Hållbarhetsansvarig på 
företaget uppfattar att det borde ses som positivt att ta det steget och därför gjorde de 
det på en gång. 
 
Han tycker det är svårt att säga om det praktiskt var lättare att använda riktlinjerna. Han 
berättar att detaljeringsgraden av riktlinjerna för väsentlighetsanalysen var väldigt 
djupgående och det överraskade honom eftersom han i början inte riktigt förstod hur 
detaljerat det var. Han förstår det som att göra en väsentlighetsanalys enligt riktlinjerna, 
innebär man att borrar in sig i definitionen av respektive indikator. Detta för att förstå 
vad som ska sammanställas. Den som upprättar rapporten kommer tre-fyra skikt in i 
systemet och där framkommer mer precist vad man ska rapportera. Det visade sig vara 
otroligt omfångsrikt och detaljerat. Detta gjorde att processen blev tidskrävande för 
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dem. Han tror att det var stor skillnad från tidigare ramverk, men törs inte riktigt säga 
helt säkert eftersom det finns flera faktorer som kan spela in, till exempel att de valde 
fler indikatorer som ansågs vara kärnan. Förra året kom de aldrig in så djupt i vad som 
skulle redovisas. Det kan ha att göra med att han var ny i bolaget och förra 
hållbarhetschefen, som slutade under förra året, var den som i första hand ansvarade för 
processen. Det är möjligt att han då inte riktigt förstod alla detaljer, men granskades inte 
externt och det innebar en låg risk att de leddes in på att sluta lite tidigare i 
rapporteringen. Han känner sig därför lite osäker på jämförelsen, men uppfattar det som 
att det är högre detaljkrav och detaljstyrning i nya systemet. Manualen är väldigt 
omfattande och han uppfattar det som väldigt krävande att läsa in sig i materialet och 
förstå alla delar. När företaget valde att besluta sig om att övergå till G4 var de tvungna 
att ta ett beslut vad de visste just i stunden. Då ansåg företaget att de ville anta en 
proaktiv strategi och satsa på rätt omfattning av redovisningen, eftersom det var deras 
intressenters förhoppning. Beslutet tog de i juni förra året. Under hösten började arbetet 
med att lära sig vad det nya systemet innefattade och all information från GRI fanns då 
inte på plats från början. Därför visste inte deras externa revisor allt, utan det var en 
lärprocess även för dem tillsammans i början. Det var en utmaning i sig, vilket innebar 
att när de närmade sig tidpunkten för att hållbarhetsrapporteringen skulle vara färdig 
blev det ganska långa arbetsdagar. 
 
Han tyckte att det var roligt att involvera intressenterna mer och fick positiv respons. 
Intressenterna uppskattade att företaget hörde av sig och frågade efter deras åsikter. För 
företaget innebar det också ett ansvar att respektera vad de fått för synpunkter och 
skulle företaget redovisa på ett annat sätt än vad svaren visade skulle de “bränna sina 
skepp”. Nästa gång intressenterna blir tillfrågade skulle de förmodligen inte vara lika 
positiva att delta om inte deras synpunkter skulle respekterats. Därmed anser företaget 
att det är viktigt att ta sitt ansvar med de synpunkter intressenterna ger samt att företaget 
måste ha en egen idé om vad de vill och kan göra. Som framgår i väsentlighetsanalysen 
i den senaste redovisningen ska företaget avgöra vilka områden och aspekter som de har 
utrymme att kunna påverka mycket, respektive lite. Detta är viktigt att ta in i 
sammanhanget. Han tycker att väsentlighetsanalysen är ett bra verktyg, tack vare den 
vet de nu bättre vilka förväntningar som finns. 
 
Det tog tid att upprätta väsentlighetsanalysen eftersom företaget gjorde cirka 30 
intervjuer som inte var så lätt att på ett smidigt sätt sätta ihop. Det var bland annat svårt 
att få tag i folk internationellt för att hitta gemensamma tider. För nästa 
hållbarhetsredovisning kommer företaget att använda förra årets väsentlighetsanalys 
som ett grundarbete. Sedan kommer de med kundenkäter och deras egen personalenkät 
att inkludera frågor som kan bygga på deras väsentlighetsanalys. Genom resultaten får 
de försöka att ta ett beslut och om det behövs, kommer företaget att förändra vissa delar. 
Exakt hur det blir återstår att se, men det blir en kompletterande analys i år och 
troligtvis även nästa år. Därefter kommer de att göra analysen mer omfattande igen det 
tredje året. Detta är hur han förutspår att modellen kommer att se ut, men framtiden får 
visa hur det blir. 
 
Vad gäller de tillfrågade intressenterna i väsentlighetsanalysen hade de gjort ett urval 
eftersom det inte var möjligt att tillfråga samtliga intressenter i de olika länder företaget 
är verksamma inom. BillerudKorsnäs levererar produkter i över 100 länder. När det 
gäller deras kunder är det flera av dem som är globala och ska täcka deras bolag också. 
Exempelvis talade han med ett tyskt bolag som är en av deras stora kunder. De samlade 
ihop sin kvalitetsansvarig, sin hållbarhetschef med flera. Totalt var de 4 personer, som 
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alla var seriösa i sin återkoppling till honom. Då försökte de väva in hela sin bild av 
situationen och på något sätt kommer deras synpunkter in, vilket han uppskattar. Under 
resan har de lärt sig att de måste satsa mer på leverantörsvärderingar när de blir mer 
globala. Det var en aspekt som tydliggjordes, vilket BillerudKorsnäs redan diskuterat i 
tidigare skede. När de dessutom fått höra det från sina kunder stärktes det ytterligare i 
sin ambition. Eftersom alla är beroende av varandra i värdekedjan är det viktigt att det 
fungerar, är det någon del som inte fungerar som den ska påverkas alla av det. Det 
tycker han inte är bra, därför vill företaget samverka i värdekedjan. Det är deras strategi 
för att öka hållbarhetsprestanda i produkterna. Företagets vision är att utmana 
konventionella förpackningar för en hållbar framtid och handlar om att deras typ av 
pappersbaserade produkter ska ha bättre prestanda än de övriga material som de 
konkurrerar med. 
 
I företagets väsentlighetsanalys som redovisas i hållbarhetsredovisningen framgår det av 
intressenterna att “vad ni rapporterar spelar inte så stor roll, utan det är vad företaget 
gör i slutändan”. Det menar han är väldigt insiktsfullt av någon att säga, även väldigt 
relevant för företaget har en global utmaning på riktigt. Företaget hållbarhetsarbetar inte 
i huvudsak för redovisningens skull men vill såklart kommunicera det till intressenterna, 
så det har dubbla syften. Företaget vill givetvis åstadkomma något också. Därför anser 
han att det vore fel att lägga alla resurser på själva rapporteringen. Det är också ett skäl 
till varför de vill hitta det väsentliga, vad som är core. De vill veta hur behovet ser ut 
och sätta resurserna där och ha de resurserna tillgängliga för förbättringsarbete som 
uppstår utöver själva rapporteringen. 
 
Han tycker att förändringarna med fokus på väsentlighetsprincipen är ett steg i rätt 
riktning, vilket innefattas av det som redan diskuterats. Sammanfattningsvis anser han 
det är ett steg framåt och att det gamla betygssystemet var missvisande. Att hitta kärnan 
av det som är viktigt tycker han är en mer relevant inriktning. Han uppfattar att de stora 
förändringarna är att det är många indikatorer att välja emellan. Vidare ser han också att 
det har kommit in fler indikatorer av leverantörvärderingar och mänskliga rättigheter, 
vilket är helt rätt. För företaget är det också bra av det skälet att de blir mer globala, 
vilket även lett till att de satt upp fler mål och förtydligat sin strategi och definierat vad 
hållbarhet är. Effekterna av att arbeta med hållbarhet har i deras organisation lett till 
stora förbättringar och därför har han inget negativt att säga om de förändringar som 
skett. Han är positiv till förändringen, med den lilla markeringen om att detaljgraden är 
väldigt hög och djupgående i vissa fall. Att vara bokstavstrogen bör eftersträvas, 
framförallt från revisorns sida eftersom det är deras arbete, men det kan ibland också 
göra det svårt att genomföra redovisningen. Detta då det i vissa fall är detaljerat och att 
det inte känns anpassat till företagets bransch. I det fallet tycker han att det känns fel att 
göra saker bara för rapporteringens skull, utan att de själva upplever något mervärde. 
Det fanns några sådana diskussioner när de kom väldigt långt i vissa fall. 
 
Att detaljnivån i GRI G4 är ett steg i rätt riktning från att tidigare uppfattats ha utrymme 
för mycket tolkning vill han inte säga något säkert om, men menar att det kan vara så. 
Företaget har varit certifierat på olika sätt i flera år och han tycker att det verkar vara 
den generella utvecklingen att det blir mer och mer omfattning, komplext och detaljerat 
i olika system. Det blir mer arbete för dem som arbetar med det. Det kan inte riktigt 
förnekas. Många personer måste arbeta tillsammans och internpolitiken blir viktig för 
att få en bra process, så allt måste kännas relevant. Annars börjar folk tänka ”varför gör 
vi det här”. En som äger ett sådant här system får lov att vara lite konsekvent, för att 
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verkligen se till att vara relevant i alla delar.  Det är den lilla markeringen han kan göra, 
men i huvudsak är han positiv till förändringarna. 

5.4 ICA-gruppen  

5.4.1 Väsentlighetsanalys  
Företaget har använt sig av ett verktyg de kallar heat map för att kunna identifiera de 
mest väsentliga aspekterna. I samtliga delar av deras heat map finns ett antal väsentliga 
punkter uppräknade. Dessa väsentliga punkter är klassade efter hur relevanta frågorna är 
för koncernen och dess resultat, samt vilken nivå av inverkan de har på koncernen i 
form av varumärkets värde, rykte, samt konsekvenser av ekonomiska slag. Syftet med 
deras väsentlighetsanalys menar företaget är att identifiera de hållbarhetsområden som 
intressenterna värderar högst att företaget uppfyller, samt vilka aspekter som har störst 
inverkan på koncernen. För att öka sannolikheten att de områden som företaget anser 
väsentliga i sin heat map är väl valda använder de sig av deras interna policy- och 
etikkommitté som utför en revision på dokumentet. Detta för att årligen utföra en 
utomstående utvärdering gällande huruvida områdena är av vikt för företaget och dess 
intressenter samt om de anses aktuella. Processen beskrivs likadant i 
hållbarhetsredovisningen för 2012 som för 2013, men de väsentliga områdena skiljer sig 
mellan åren en aning (ICA-gruppen, 2012, s.136; 2013, s. 55). 
 
Vad gäller samspelet med intressenterna under upprättandet av väsentlighetsanalysen 
redovisar företaget att de ständigt för dialoger med dess intressenter och att 
intressentdialogerna använts som underlag för väsentlighetsanalysen. Däremot finns 
ingen information huruvida intressenterna fått specifika frågor eller hur många som 
blivit tillfrågade. I och med att väsentlighetsanalysen är uppbyggd som ovan beskrivits 
är de områden som företaget anser vara väsentliga placerade utifrån hur relevanta de är 
för företaget och dess intressenter. Utifrån de valda områdena har sedan väsentliga 
resultatindikatorer valts ut för att ingå i redovisningen (ICA-gruppen, 2012, s. 133-135; 
2013, s. 54). 

5.4.2 Förändringar av resultatindikatorer 
Tabellen nedan visar att företaget har tagit bort fler resultatindikatorer än vad som blivit 
tillagda vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen enligt nya standarden G4. Totalt 
är det 22 stycken som blivit borttagna, där det kan utläsas att största delen, 13 stycken, 
är från den sociala dimensionen av hållbarhet. För år 2012 rapporterade företaget enligt 
GRI:s riktlinjer version G3.1 och tillämpningsnivå B+. I senaste 
hållbarhetsredovisningen har de valt att följa nya standarden i enlighet med riktlinjerna 
för nivå core. 
 

 Borttagna resultatindikatorer   Tillagda resultatindikatorer 
EC1 Direct economic value generated and distributed, 

including revenues, operating costs, employee 
compensation, donations and other community 
investments, retained earnings, and payments to 
capital providers and governments 

EN3 Coverage of the organization’s defined benefit 
plan obligations 

EC3 Coverage of the organization’s defined benefit 
plan obligation     

EC6 Policy, practices, and proportion of spending on 
locally-based suppliers at significant locations of 
operation 

    

EC8 Development and impact of infrastructure 
investments and services provided primarily for 
public benefit through commercial, in-kind, or 
pro bono engagement 
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EC9 Understanding and describing significant indirect 
economic impacts, including the extent of 
impacts 

    

EN6 Initiatives to provide energy-efficient or 
renewable energy-based products and services, 
and reductions in energy requirements as a result 
of these initiatives 

    

EN12 Description of significant impacts of activities, 
products, and services on biodiversity in 
protected areas and areas of high biodiversity 
value outside protected areas 

    

EN13 Habitats protected or restored     
EN15 Number of IUCN Red List species and national 

conservation list species with habitats in areas 
affected by operations, by level of extinction risk 

    

LA2 Total number and rate of new employee hires and 
employee turnover by age group, gender, and 
region 

    

LA7 Rates of injury, occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and total number of work-
related fatalities, by region and by gender 

    

LA12 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews, by 
gender 

    

LA13 Composition of governance bodies and 
breakdown of employees per employee category 
according to gender, age group, minority group 
membership, and other indicators of diversity 

    

HR3 Total hours of employee training on policies and 
procedures concerning aspects of human rights 
that are relevant to operations, including the 
percentage of employees trained 

    

HR4 Total number of incidents of discrimination and 
corrective actions taken     

HR5 Operations and significant suppliers identified in 
which the right to exercise freedom of association 
and collective bargaining may be violated or at 
significant risk, and actions taken to support 
these rights 

    

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 

    

PR3 Type of product and service information required 
by procedures, and percentage of significant 
products and services subject to such information 
requirements 

    

PR4 Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes concerning 
product and service information and labeling, by 
type of outcomes 

    

PR5 Practices related to customer satisfaction, 
including results of satisfaction, including results 
of surveys measuring customer satisfaction 

    

PR6 Programs for adherence to laws, standards, and 
voluntary codes related to marketing 
communications, including advertising, 
promotion, and sponsorship 

    

Tabell 3. ICA-gruppen 

5.5 Nolato  

5.5.1 Väsentlighetsanalys  
Detaljer om hur interna processen gällande Nolatos väsentlighetsanalys gått till är svåra 
att utläsa i den publicerade redovisningen. Det finns en figur som presenteras för att visa 
hur väsentlighetsanalysen har gått till, där det framgår att ett frågeformulär skickats ut 
till företagets alla enheter under förberedelsen av hållbarhetsrapporteringen. Om några 
intressenter är tillfrågade under processen eller någon närmare beskrivning om hur de 
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har gått tillväga för att involvera intressenterna mer i väsentlighetsanalysen framgår 
inte. Däremot har Nolato publicerat information om att det finns en intressentdialog. 
Det framgår att företagets kunder ställer krav på vad företaget bör beakta i sitt 
hållbarhetsarbete, samt att det finns information om hur väl Nolato uppfyllt kundkraven. 
Vi kan tro, men inte veta, att kunddialogen har en del i väsentlighetsanalysen. I detta 
avseende ser det liknande ut i hållbarhetsredovisningen för 2012 som för 2013. Figuren 
som förklarar väsentlighetsanalysen återfinns i båda redovisningarna. I företagets 
senaste hållbarhetsredovisning, 2013, framgår klart och tydligt vilka områden som anses 
väsentliga, samt hur dessa graderas inbördes. Det finns en figur som visar vilken 
betydelse de väsentliga områdena har för Nolatos affärsstrategi, men också för dess 
intressenter. Någon likvärdig figur återfinns inte i rapporten för år 2012 (Nolato, 2012, 
s. 7, 23: 2013, s. 23). 

5.5.2 Förändringar av resultatindikatorer 
Tabellen nedan visar att Nolato har lagt till fler resultatindikatorer än vad som valts att 
tas bort. Totalt har företaget lagt till 15 och endast tagit bort en resultatindikator. För år 
2012 rapporterade företaget enligt version G3.1 och tillämpningsnivå B. I senaste 
hållbarhetsredovisningen har de valt att upprätta i enlighet med riktlinjerna och 
redovisat enligt core. 
 
 Borttagna resultatindikatorer   Tillagda resultatindikatorer 

SO8 Monetary value of significant fines and total 
number of nonmonetary sanctions for 
noncompliance with laws and regulations 

EN4 Energy consumption outside of the organization 

    EN5 Energy intensity 
    

  
EN7 Reductions in energy requirements of products and 

services 

    EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 
    EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 
    EN22 Total water discharge by quality and destination 
    EN24 Total number and volume of significant spills 
    EN30 Significant environmental impacts of transporting 

products and other goods and materials for the 
organization’s operations, and transporting 
members of the workforce 

    EN32 Percentage of new suppliers that were screened 
using environmental criteria 

    LA1 Total number and rates of new employee hires and 
employee turnover by age group, gender and 
region 

    LA5 Percentage of total workforce represented in 
formal joint management-worker health and safety 
committees that help monitor and advise on 
occupational health and safety programs 

    LA11 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews, by 
gender and by employee category 

    LA14 Percentage of new suppliers that were screened 
using labor practices criteria 

    HR2 Total hours of employee training on human rights 
policies or procedures concerning aspects of 
human rights that are relevant to operations, 
including the percentage of employees trained 

    SO5 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken 

Tabell 4. Nolato 

5.5.3 Intervju 
Vi fick möjligheten att på Nolato intervjua Torbjörn Brorson som ansvarar över deras 
hållbarhetsredovisning och har haft det ansvaret i flera år. Han har arbetat med 
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hållbarhetsfrågor i cirka 25-30 år i flera olika globala företag. Han är dessutom 
professor vid Lunds Universitet på deltid. Företaget har en liten koncernstab och därför 
har det blivit att de anlitat honom som rollen för hållbarhetsdirektör trots att han inte har 
något kontor där. 
 
Om GRI:s riktlinjer och förändringarna med G4 
Han har arbetat med GRI under de sista fem åren, men känt till dem en längre tid. Något 
han tycker är positivt är att det är ett rapporteringssystem som folk känner igen, med 
indikatorer som gör att det går att jämföra olika verksamheter. Som 
redovisningsstandard är den accepterad på många ställen, vilket även det ses som 
positivt av honom. 
 
Han upplever att GRI:s riktlinjer förändrats gradvis. Förra året redovisade företaget 
enligt G3.1 och redan där hade det börjat införas principen om materialitet 
(väsentlighet) samt att intressentdialogen dök upp för några år sedan. Han tycker att det 
är klokt att av G4 fokusera på att välja ut det som är viktigt och redovisa även det. 
Många företag har publicerat sin hållbarhetsredovisning och i vissa fall kan 
redovisningen vara på 75-100 sidor, vilket kan bli mycket att läsa. Samtidigt är hans 
förhoppning att det tänkts någorlunda rätt gällande materialiteten sedan innan och på ett 
sätt tycker han att man hamnar på samma områden ändå. Det som är nytt i G4 för 
Nolato är att de gjorde ett diagram för att tydligare visa vad som är viktigt och för vem, 
vilket är en bra hjälp man sedan hanterar de väsentliga frågorna. 
 
Han tycker att riktlinjerna har blivit tydligare i och med G4. Det enda som kan ses lite 
negativt är att detaljeringsgraden består av väldigt mycket information. Det gör att det 
är svårt och tidskrävande om ambitionsnivån är att uppfylla alla indikatorer och 
detaljeringsgraden till fullo som det beskrivs i riktlinjerna. Det är hemskt mycket 
information att förhålla sig till. I det avseendet tycker han att det beror på hur mycket 
det är möjligt att belasta sin organisation med detta, i och med att det är massor av data 
som ska samlas in och det gäller att motivera anställda till att det är av nytta, vi gör det 
inte bara för GRI. Vidare tycker han att vägledningen till indikatorerna har blivit 
tydligare och att GRI har specificerat det mer än tidigare.  
 
Att tillämpningsnivåerna A, B och C ersatts med core och comprehensive anser han är 
bra, eftersom nivåerna närmast blev någon slags tävling. Han har upprättat liknande 
redovisningar för flera olika bolag där Vd:n kunnat se det som en tävling och fråga sig 
varför de inte fick A+. Ett argument som ”ni är inte så stora och därför räcker C bra” 
ville han inte acceptera. De gillade systemet med att kunna rankas med A+ och så 
vidare, så de trodde det var något sådant system tror han. Han menar att rankingen med 
tillämpningsnivåerna inte har varit GRI:s syfte, utan systemets syfte var att kunna ge 
bolag möjligheten att redovisa på sin nivå, oavsett storlek. 
 
Gällande övergången från att redovisa enligt B i redovisningen för år 2012 till core nu i 
senaste hållbarhetsredovisningen var det inte mycket diskussion om. För honom var det 
naturligt att lägga sig i enlighet med vad som krävs för core eftersom det är till för flesta 
bolag. Vad som kommer hända i framtiden blev en kommunikationsfråga både internt 
och externt. Företaget har tidigare redovisat på B-nivå med både de indikatorer som 
krävs, men även fler resultatindikatorer som företaget ytterligare anser vara väsentligt. 
Detta tänk är med andra ord det samma tänk som de har nu. Han medger att det blev lite 
arbete med referenstabellerna eftersom GRI har flyttat runt en del resultatindikatorer 
som hamnade på nya ställen, vilket ledde till att det blev några timmars extra arbete. 
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Extern verifiering har företaget lagt in i GRI-indexet om vilka delar som är externt 
verifierade i senaste redovisningen. Om inte huvuddelen av hållbarhetsredovisningen är 
inne i förvaltningsberättelsen, årsredovisningen, leder det till att en hel del information 
inte blir granskat av revisorerna. 
 
Han tycker att väsentlighetsanalysen är bra och att företaget är vana att arbeta med den 
typen av frågor i risksammanhang som till exempel ISO 14001. Vad han tycker är 
intressant med väsentlighetsanalysen är att kunna både utvärdera intressenternas 
perspektiv men även utifrån företagets affärsstrategiska perspektiv. Företaget vill hamna 
i att involvera hållbarhetsfrågorna för att de ska få en affärsstrategisk nytta. Vid 
upprättandet av väsentlighetsanalysen använde de sig bland annat av den pågående 
dialog de för med kunderna och kundernas krav, genom vilka de kunde tillgodogöra sig 
synpunkter från hela koncernen. Medarbetarna och cheferna var med hela tiden. 
Däremot utformade de inte någon enkät som de skickade ut till de delar av världen 
företaget är verksamma inom. Han känner till att det finns bolag som gör det och det 
kanske funkar ibland och ibland inte. Företaget försökte istället bygga redovisningen på 
den kunskap som de olika intressenterna framfört under året. 
 
I hållbarhetsredovisningen försöker de förklara hur det gått till. Därefter tittar företaget 
på de faktorer som anses viktiga och därefter sätts det in i ett diagram som även är 
publicerat i hållbarhetsredovisningen. Diagrammet består av bollar, röda, gula och 
gröna, för att kunna gradera väsentligheten inbördes. Han tror att företaget är bland de 
tidigare som gör en redovisning enligt G4 och det finns inte mycket att titta på om hur 
andra företag har löst det. Det finns säkert företag som kommer på olika möjligheter och 
lösningar. Han gjorde iallafall diagrammet med bollarna på olika ställen över vad som 
är viktigt och mindre viktigt och diskuterade sedan med de högre cheferna och de 
flyttade runt bollarna lite och fick till resultatet som publicerades. Väsentlighetsanalysen 
kanske kan sägas blev lite mer intern, men den bygger även på analys av trender i 
samhället, analys av krav och lagstiftning, risk och mycket annat. Allt detta är integrerat 
i företagets väsentlighetsanalys. Han tycker att förändringen med fokus på 
väsentlighetsprincipen är ett steg i rätt riktning. Han menar dock att seriösa företag 
sedan länge borde ha pekat ut vad som är väsentligt, men med G4 kommer ett mer 
tydligt krav om det, vilket han tycker är bra. 
 
Om företaget skulle gå över till G4, trots att de hade till år 2015 på sig förde de en 
diskussion om och han som ansvarig över hållbarhetsredovisningen funderade även 
själv på det. När han började arbeta med senaste årets redovisning insåg han att det inte 
fanns något mellanting. Antingen var det att redovisa enligt det gamla, då börjades det 
byta namn på indikatorer och massa olika saker och plötsligt var han inne i nya 
versionen G4. Det hände stegvis och kom naturligt att börja följa G4 utan att det var 
något som han planerat från början och eftersom övergången ändå ska ske senast 2015 
ansåg han att det var lika bra att prova. Nolato framhåller tydligt att det här är ett försök 
av att upprätta enligt nya versionen av riktlinjerna. Det finns heller inte ens en svensk 
översättning av indikatorerna, de översattes av honom i efterhand och det fick helt 
enkelt bli som det blev. 
 
Vidare menar han att en hållbarhetsredovisning har många syften. Naturligtvis ska den 
uppfylla GRI så långt det tycks vara rimligt att lägga tid och pengar på det. Sedan 
använder företaget den också för att skicka in till FN Global Compact, en referenstabell 
återfinns i hållbarhetsredovisningen. Dessutom används redovisningen mycket internt 
för återkoppling till chefer och medarbetare och för att göra om arbetet. Redovisningen 
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används för kommunikation till alla möjliga intressenter som till exempel olika 
industrier, leverantörer och kunder. Vid intervjuns tidpunkt hade han precis haft kontakt 
med en stor kund som ville veta mer om företagets hållbarhetsarbete och därför blir 
redovisningen en viktig del att kommunicera. Det är en typisk fråga som dyker upp i 
kundkraven, vilket företaget tar hänsyn till. Det är mycket nytt i år, kunder som frågar 
om konfliktmanualen vilket inte gjorts tidigare. Eftersom att Torbjörn upprättar 
hållbarhetsredovisningar för ett antal bolag ser han många sådana trender med att 
hållbarhetsfrågorna upplever han blivit allt viktigare. 
 
Han har svårt att svara på nackdelar i och med att ingen analyserat redovisningen än. 
Han tror att det säkert finns de som inte tycker att den blev så bra, men han tycker att 
det är ett naturligt steg med att försöka. Vad de inte gör är har någon speciell firma som 
gör en extern verifiering. Av flera skäl tycker han att det tar ganska mycket resurser, då 
vill de komma in och granska och det tar flera veckors arbete av honom med att serva 
dem och åka med dem till några fabriker i världen. Det är till och med ännu dyrare än 
att skriva rapporten. Det kan man göra om det känns nödvändigt tycker han, det är alltid 
bra att få lite feedback. 

5.6 Stora Enso 

5.6.1. Väsentlighetsanalys 
Under 2012 genomförde företaget en genomgång över vad intressenterna anser vara 
väsentligt att redovisa. Genomgången innebar att de frågade investerare och kunder om 
hållbarhetsfrågor samt analyserade vad som tagits upp om företaget i media angående 
hållbarhet. Företaget bjöd in 300 stycken intressenter för att delta i intervjuer i deras 
brainstorming som genomfördes via ett forum på deras hemsida. Detta innebar att 
inbjudna intressenter fick framföra sina åsikter om vilka hållbarhetsfrågor de ansåg att 
företaget ska tänka över, samt vilka frågor som företaget bör arbeta med. Efter 
väsentlighetsanalysen med intressenterna kunde företaget rangordna åsikterna i enlighet 
med deras relativa betydelse. Totalt deltog 184 personer från 20 olika länder i 
väsentlighetsanalysen. Dessa informationskällor granskades internt, vars resultat legat 
till grund för prioriteringen av väsentliga aspekter i rapporten (Stora Enso, 2012, s. 13) 
 
Under 2013 bjöds interna och externa intressenter in till att delta i väsentlighetsanalysen 
gällande vad redovisningen skulle innehålla. Företagets väsentlighetsanalys utfördes på 
samma sätt som året innan, men med några förändringar. Antalet deltagande intressenter 
i väsentlighetsanalysen ökade till 614 och antalet länder intressenterna representerade 
var 47. Den insamlade informationen analyserades internt av företaget för att ge 
underlag till vad intressenterna anser vara väsentligt. Företaget anser att samtliga 
aspekter är väsentliga förutom aspekten kundernas integritet, vilket inte heller har tagits 
med i rapporteringen (Stora Enso, 2013 s. 8-9). 

5.6.2 Förändringar av resultatindikatorer 
Tabellen nedan visar att Stora Enso inte tagit bort några resultatindikatorer, utan den 
skillnaden av redovisade indikatorer i samband med övergången till G4 innebär att fler 
indikatorer har inkluderats i redovisningen, totalt 18 stycken. För år 2012 använde Stora 
Enso riktlinjernas version G3.1 och rapporterade enligt tillämpningsnivå A+. I senaste 
hållbarhetsredovisningen har Stora Enso valt att övergå till att upprätta i enlighet med 
riktlinjerna och comprehensive. 
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 Borttagna resultatindikatorer   Tillagda resultatindikatorer 
  Inga. EC5 Ratios of standard entry level wage by gender 

compared to local minimum wage at significant 
locations of operation 

    EN4 Energy consumption outside of the organization 
    EN5 Energy intensity 
    EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 
    EN32 Percentage of new suppliers that were screened 

using environmental criteria 
    EN33 Significant actual and potential negative 

environmental impacts in the supply chain and 
actions taken 

    EN34 Number of grievances about environmental 
impacts filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms 

    LA2 Benefits provided to full-time employees that are 
not provided to temporary or part-time employees, 
by significant locations of operation 

    LA8 Health and safety topics covered in formal 
agreements with trade unions 

    LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men by employee category by significant 
locations of operation 

    LA14 Percentage of new suppliers that were screened 
using labour practices criteria 

    LA15 Significant actual and potential negative impacts 
for labour practices in the supply chain and actions 
taken 

    LA16 Number of grievances about labour practices filed, 
addressed, and resolved through formal grievance 
mechanisms 

    HR7 Percentage of security personnel trained in the 
organization's human rights policies or procedures 
that are relevant to operations 

    HR11 Significant actual and potential negative human 
rights impacts in the supply chain and actions 
taken 

    SO9 Percentage of new suppliers that were screened 
using criteria for impacts on society 

    SO10 Significant actual and potential negative impacts 
on society in the supply chain and actions taken 

    S011 Number of grievances about impacts on society 
filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms 

Tabell 5. Stora Enso 

5.6.3 Intervju 
På Stora Enso fick vi möjligheten att intervjua Joni Mäkitalo som har arbetat på 
företaget i snart fyra år. På företaget har han rollen som manager för Global 
Responsibility and Comunications och har ansvaret över att koordinera företagets 
hållbarhetsredovisning sedan tre år tillbaka. 
 
Om GRI:s riktlinjer och förändringarna med G4 
Han håller med om de generella kommentarerna som vanligtvis kommer till GRI om att 
riktlinjerna är väldigt omfattande, kanske en aning för mycket. I det stora hela anser han 
att riktlinjerna hjälper företag att arbeta med alla olika aspekter som ska kommuniceras 
till deras intressenter. Han ser positivt på GRI:s riktlinjer med alla dess fördelar. Vidare 
anser han att ett ökat fokus på att rapportera det väsentliga är välkommet.  
 
Han anser att det är möjligt att det blivit lite lättare att följa riktlinjerna sedan G4 
implementerades. Dessutom anser han att GRI utvecklats genom att det på hemsidan 
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publicerats dokument angående hur rapporteringen ska ske. Ur en praktisk synvinkel är 
det lättare att följa dem nu tack vare att instruktionerna har utökats och förbättrats på 
GRI:s hemsida. 
 
Att G4 ersatt tillämpningsnivåerna anser han är en väldigt bra utveckling. Hans åsikt är 
att det är bättre att ha core och comprehensive, eftersom det tidigare kunde verka som 
att A, B och C var någon typ av gradering, vilket var missvisande. Valet att gå från A+ 
till comprehensive baserades på att det var mest passande för att kunna föra en dialog 
med sina intressenter och det behövde helt enkelt bli comprehensive för att möta sina 
intressenters önskemål. 
 
Väsentligheten har tidigare funnits med i riktlinjerna, men han tycker att det är tydligare 
nu i senare versionen. Vidare tycker han att det är tydligare kommunikation från GRI 
om att det ska finnas med och mer tydliga instruktioner om hur väsentlighetsanalysen 
ska utformas, vilket han uppskattar och tycker är en bra utgångspunkt för 
rapporteringsprocessen. Att rapportera enligt GRI är väldigt omfattande och han tror att 
vissa företag och kollegor, vilket han upplevt, kan tycka att det känns ohanterligt på 
grund av att riktlinjerna utgörs av en väldigt lång och uttömmande lista av 
resultatindikatorer som företag ska rapportera. Att väsentlighetsanalysen har en större 
del i riktlinjerna anser han kan hjälpa företag att förstå att de inte behöver rapportera 
alla indikatorer, utan utgå från det som anses vara väsentligt för företaget. Han tycker 
att redovisningen har blivit mer väsentlig i och med implementeringen av G4. Inte bara 
tack vare väsentlighetsanalysen utan också att de sedan 2012 har en ny strategi som 
hjälpt till att ytterligare fokusera rapporten på det mest väsentliga. 
 
Han anser inte heller att förändringen av riktlinjerna påverkat Stora Ensos redovisning 
så mycket. Han menar att fokus på väsentligheten positivt nog har funnits i företagets 
redovisning redan från det att han började arbeta med upprättandet av 
hållbarhetsredovisningen, så därför är inget nytt för dem. Möjligtvis har de nya 
riktlinjerna fått företag att kommunicera den process som används internt för att 
fastställa att redovisningen är väsentlig. 
 
Han anser inte att G4 har lett till någon förändring vad gäller företagets intressenters roll 
vid upprättandet av företagets redovisning. Nytt för senaste väsentlighetsanalysen är att 
företaget valt att inkludera fler intressenter och även från fler länder genom sitt verktyg 
online advisory panel. Han ser positivt på att inkludera fler intressenter eftersom ju fler 
respondenter desto bättre resultat. Från den synvinkeln är det bra att involvera fler, samt 
att det också är bra att få svar mer globalt, vilket ses som viktigt eftersom de är 
verksamma i många olika länder. Nästa år kommer väsentlighetsanalysen att gå till på 
samma sätt. 
 
Några av de resultatindikatorer som är nya i G4 anser han är mycket intressanta och 
överlag har GRI lyckats att fånga stora delar av utvecklingen gällande hållbarhet. 
Vanligt förekommande klagomål är att det lämnas mycket tolkningsutrymme om hur 
resultatindikatorerna ska implementeras, vilket han själv inte sett som ett stort problem, 
men instruktionerna tycker han har förbättrats i nya versionen och många av de nya 
indikatorerna är välbehövliga. 
 
Överlag tycker han att senaste versionen är en bra utveckling av riktlinjerna. Han anser 
att väsentlighetsanalysen som en central del är ett steg i rätt riktning eftersom att 
använda det konceptet hjälper företag att prioritera. När företaget vet vad de bör 



	  
	  

58 

prioritera kan de fokuseras på rätt områden. Fördelarna är alltså att riktlinjerna gör det 
enklare att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. ”The changes overall makes perfect 
sense”. Han upplever inga nackdelar i nya versionen vad gäller väsentlighetskonceptet. 
Han vill inte vara kritisk, men givetvis går det att förbättra i vissa avseenden. Däremot 
en förbättring som han anser att GRI gjort är att de lyckats koppla samman olika externa 
ramverk som saknar verktyg för hållbarhetsrapportering. Han ser fram emot att se vad 
som händer i framtiden med utvecklingar som integrerad rapportering (IR). 

5.7 Swedbank 

5.7.1 Väsentlighetsanalys 
Syftet med företagets väsentlighetsanalys är att kontrollera om tidigare frågor 
fortfarande är aktuella att redovisa. Som första steg genomfördes år 2013 en 
omvärldsanalys utifrån trender, regelverk och riktlinjer som förändrats, samt frågor från 
ideella organisationer, samt granskande organisationer och media. Utifrån 
omvärldsanalysen och bankens arbete där de haft en dialog med sina intressenter valdes 
cirka 40 väsentliga områden ut. Av dessa valdes ungefär 20 aspekter ut, de som ansågs 
högst prioriterade av Swedbank och dess intressenter utifrån den information som fanns 
att tillgå i det skedet. För att få ytterligare grund till valet användes dessa 20 aspekter till 
den undersökning som utfördes bland 1000 svenska privat- och företagskunder, 100 
medarbetare och de 10 största ägarna. Detta för att få reda på om de ansåg Swedbanks 
hållbarhetsarbete som bra samt vilka frågor som bör utvecklas mest (Swedbank 
Hållbarhetsredovisning, 2013, s. 6). Under 2012 kallade Swedbank sin analys för en 
materialitetsanalys, vilken syftar till samma sak som väsentlighetsanalysen. Där framgår 
vilka områden som anses viktiga för Swedbank, men det framgår inte lika tydligt som 
årets redovisning om det är några intressenter tillfrågade i processen (Swedbank 
Hållbarhetsredovisning, 2012, s. 8). 
 
Vad som anses väsentligt finns tydligt beskrivet i hållbarhetsredovisningen från 2013, i 
en figur och en tabell, båda tillhörande väsentlighetsanalysen. I en figur framgår vilka 
aspekter som är viktiga och en tabell tydliggör även för vilken eller vilka intressenter 
som varje aspekt är viktig (Swedbank Hållbarhetsredovisning, 2013, s. 6, 37).  

5.7.2 Förändringar av resultatindikatorer 
Tabellen nedan visar att företaget har tagit bort fler resultatindikatorer än vad som blivit 
tillagt vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen enligt nya standarden G4. Totalt är 
det 14 stycken som blivit borttagna samtidigt som 8 stycken blivit tillagda i företagets 
redovisning. Viktigt att nämna är att indikatorerna benämnda FS är branschspecifika 
indikatorer för finansiell sektor (GRI, 2014d). För redovisningen år 2012 har företaget 
upprättat enligt riktlinjerna version G3 där tillämpningsnivå C har valts. I företagets 
senaste hållbarhetsredovisning har de valt att rapportera i enlighet med riktlinjerna och 
möter core-nivån. 
 

 Borttagna resultatindikatorer   Tillagda resultatindikatorer 
EC2 Financial implications due to climate change EC8 Significant indirect economic impacts, including 

the extent of impacts 
EC3 Coverage of the organizations defined benefit plan 

obligations 
EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 

  
EN4 Indirect energy consumption by primary source EN32 Percentage of new suppliers that were screened 

using environmental criteria 
EN6 Initiatives to provide energy-efficient or renewable 

energy-based products and services, and reductions 
in energy requirements as a results of these 
initiatives 

FS6  Percentage of the portfolio for business lines by 
specific region, size and by sector 
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EN8 Total water withdrawal by source FS7  Monetary value of products and services designed to 
deliver a specific social benefit for each business 
line broken down by purpose  

EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and 
reductions achieved 

 FS8 Monetary value of products and services designed to 
deliver a specific environmental benefit for each 
business line broken down by purpose  

EN22 Total weight of waste by type and disposal method FS10 Percentage and numbers of companies held in the 
institution’s portfolio with which the reporting 
organization has interacted on environmental or 
social issues 

LA11 Programs for skills management and lifelong 
learning that support the continued employability 
of employees and assist them in managing career 
endings 

 FS11 Percentage of assets subject to positive and negative 
environmental or social screening 

LA12 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews   

LA14 Ratio of basic salary of men to women by 
employee category     

SO3 Percentage of employees trained in organization’s 
anti-corruption policies and procedures     

PR6 Programs for adherence to laws, standards, and 
voluntary codes related to marketing 
communications, including advertising, promotion, 
and sponsorship 

    

FS5 Interactions with clients/investees/business partners 
regarding environmental and social risks and 
opportunities 

  

FS16 Initiatives to enhance financial literacy by type of 
beneficiary 

  

Tabell 6. Swedbank 

5.7.3 Intervju 
På Swedbank hade vi möjligheten att intervjua Pernilla Ruin som arbetar som Group 
sustainability manager. Hon arbetar med hållbarhet, på deras avdelning Public Affairs. 
Hennes arbetsuppgifter innefattar inte bara hållbarhet, utan hon arbetar även med bland 
annat samhällsengagemang som visserligen i många fall går under ämnet. Hon arbetar 
på stabsnivå och ansvarar över hållbarhetsrapporten, håller koll på ratings, exempelvis 
Dow Jones Sustainability Index och liknande. I år är det första gången hon är ansvarig 
över upprättandet av företagets hållbarhetsredovisning, och har därför inte varit med om 
steget mellan att upprätta enligt G3 och G4. 
 
Om GRI:s riktlinjer och förändringarna med G4 
Eftersom hon inte varit insatt i tidigare riktlinjerna anser hon att det är svårt att basera 
någon speciell uppfattning om GRI. Beslutet att företaget skulle upprätta enligt nya 
riktlinjerna hade redan fattats när hon blev utvald att ha ansvar över rapporteringen för 
senaste året. Riktlinjerna är tydliga och det framgår klart och tydligt vilken 
förväntansnivå som föreligger redan i början. GRI:s riktlinjer fyller ett viktigt syfte för 
företag eftersom det driver på företagets utveckling framåt vad gäller att mäta, följa 
samt ha tydliga mål för sitt hållbarhetsarbete. Vidare anser hon att GRI är en bra hjälp 
för att kunna identifiera viktiga måltal. Att sedan begära in måltal från organisationen är 
en enkel process, i och med att det då klart och tydligt framgår vad som behövs för att 
uppfylla en rapportering enligt riktlinjerna. Jämför hon mellan GRI:s riktlinjer anser 
hon att dessa är mer tydliga i jämförelse med det ramverk integrerad rapportering (IR) 
har eftersom det inte lika tydligt framgår vad som konkret förväntas. Tack vare 
implementeringen av nya riktlinjerna anser hon att företaget kommit ett längre steg med 
att kommunicera ut kraven till organisationen som helhet eftersom bland annat 
medarbetarna är en del av väsentlighetsanalysen. Därför är det inte längre bara staben 
som arbetar med detta utan tack vara att det blivit mer tydligt vad som är väsentligt kan 
fler hjälpas åt. 
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Att företaget valde att övergå till G4 förstår hon berodde på två anledningar. För det 
första gjorde ansvariga på företaget en bedömning huruvida Swedbank kunde klara av 
att redovisa enligt G4, vilket de såg vara möjligt. Dessutom berättar hon att företagets 
hållbarhetsarbete behövde den utmaning som G4 betyder för att utvecklas, dels 
fokusmässigt men även för att de ansåg att G4 var ett bra verktyg för att klättra upp till 
nästa nivå i arbetet för hållbar utveckling. Hon tror att det var hållbarhetschefen som 
internt tog det slutgiltiga beslutet som gjorde att företaget övergick från G3 till G4 redan 
i år, trots att det återstår en tid innan det ställs något krav. 
 
Om det är bra att tillämpningsnivåerna i G3 ersatts med core och comprehensive tycker 
hon är svårt att besvara på utifrån att hon inte arbetat med de tidigare riktlinjerna. Hon 
har däremot inte heller hört någon uttrycka sig något speciellt om den förändringen, 
men hon tycker att det varit lite av en bedömningsskala sedan tidigare, vilket inte varit 
syftet. Vidare tror hon att nästan alla företag som tidigare rapporterat på nivå C kommer 
att klara av att uppfylla ’i enlighet med riktlinjerna’. Core är en rätt hög basnivå för 
företag som redovisat enligt nivå C, men att lägga sig i nya nivån core bör de flesta 
företag klara av att täcka in och hon har svårt att se att det är många företag som redan 
nu når upp till comprehensive. 
 
En väsentlighetsanalys tror hon inte att det var många som visste vad det var innan G4 
lanserades. Hon säger att de flesta banker har med en väsentlighetsanalys i årets 
hållbarhetsredovisning, för att påvisa att man tagit ett steg i rätt riktning. Att det har fått 
större del i riktlinjerna menar hon är ett uppsving till det positiva. Så småningom tror 
hon att det leder till att redovisningen blir mer fokuserad och mer intressant läsning i 
hållbarhetsredovisningarna. De företag som använder sig av en väsentlighetsanalys tror 
hon möjliggör ett fokus på områden som är viktiga ur både intressent- och 
företagsperspektiv. Vad hon däremot inte tycker är bra med väsentlighetsanalysen är att 
den inte riktigt är kompatibel med integrerad rapportering (IR), vilket kan vara nästa 
steg för Swedbank att ta. Redan nästa år är tanken att slå ihop den med 
årsredovisningen, för att sedan öka på och på sikt utforma en integrerad rapportering. 
 
Förändringen av riktlinjerna, med fokus på väsentlighetsanalysen, ledde till att det blev 
mer arbete för ansvariga på företaget. Största förändringen var arbetet med 
väsentlighetsanalysen och framförallt det resonemang om vilka ämnen och 
fokusområden som skulle vara med i analysen med sina intressenter. Företaget fick 
besluta sig om hur mycket plats varje område skulle tillåtas ha i redovisningen, 
beroende på hur relevant det ansågs vara. Även aktiviteter för året tar hänsyn till 
väsentlighetsanalysen. Företaget utformade sin väsentlighetsanalys under hösten, vilket 
var lite väl sent anser hon i efterhand. Att göra arbetet med det hade varit bättre om det 
skulle ha lagts innan sommaren för att kunna ha beslutet redo när höstens arbete tar fart 
och målen för året därpå sätts upp. Hon önskar framöver att det är på det sättet företaget 
kommer att använda sig av väsentlighetsanalysen. 
 
Väsentlighetsanalysen har mött stort intresse internt, vilket hon uppskattar eftersom att 
allt som bidrar till ett ökat intresse är bra. Deras intressenter involverades via ett 
gränssnitt, där de fick svara via internet. Hon tycker att det var intressant läsning och att 
de områden som hamnade i botten var väntade, men däremot blev hon överraskad över 
vissa ämnen som hamnade i toppen. Väsentlighetsanalysen till senaste redovisningen 
var baserad på deras svenska intressenter. För nästa års väsentlighetsanalys ska även de 
baltiska länderna involveras. Företaget har under 2014 ingen plan på att göra en lika 
omfattande väsentlighetsanalys, utan väva in synpunkter och tankar från de baltiska 
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länderna med det som finns i den befintliga analysen. Sedan tror hon att en ny, mer 
omfattande, väsentlighetsanalys kommer att göras år 2015. Hon ser positivt på att 
involvera intressenterna, men vill poängtera att det är viktigt att svaren hinner tas 
omhand, eftersom det annars inte fyller sitt syfte. 
 
Hon tycker det är bra att ett större fokus lagts på väsentlighetsanalysen. Positivt är att 
fokus ligger på intressenterna och vad som är väsentligt, annars tror hon att det är lätt att 
man springer iväg. Däremot är processen tidskrävande och relativt svår att göra på ett 
bra sätt, det är svårt att ha den nivån att resultatet verkligen stämmer. Eftersom 
Swedbank lät sin hållbarhetsredovisning bli reviderade av externa revisorer fick de 
input om att deras väsentlighetsanalys kunde haft aspekterna och resultatindikatorerna 
från riktlinjerna för att underlätta. Hon anser att det skulle varit smart att vetat i början 
av rapporteringsprocessen. Efter att företaget genomfört sin workshop kom detta förslag 
fram. Visserligen anser hon att det hade varit tråkigare att använda indikatorerna, men 
med facit i hand hade det varit lättare att göra på det sätt som revisorerna föreslog. 
Vidare tycker hon att ”väsentlighetsanalysen är en ny pigg grej som behövs inom 
genren”. Hon tror att det är väldigt annorlunda hur olika företag genomför den, att det 
antagligen ser olika ut beroende på hur företaget ligger i fas. I Swedbanks fall utfördes 
den tyvärr då tiden var knapp och därför finns det förbättringsåtgärder inför kommande 
år, men det är hur som helst en riktigt bra grund att stå på och utveckla vidare från. Det 
negativa hon ser med att upprätta en väsentlighetsanalys är att det är nytt, rätt svårt, 
samt att det tar tid för att kunna göra det bra. 

5.8 Tele2  

5.8.1 Väsentlighetsanalys 
En figur över de mest relevanta områdena, samt en gradering sinsemellan är publicerad 
i hållbarhetsredovisningen för år 2013. Hur företaget gått tillväga när de utformat sin 
väsentlighetsanalys tillsammans med intressenterna framgår en aning otydligt i 
rapporten. De säger sig ha stor koll på vad intressenterna prioriterar tack vare att dess 
intressenter varit väldigt klara på den punkten. Om det är generell kritik och önskemål 
sedan tidigare eller om intressenternas prioriteringar är något som arbetats fram under 
väsentlighetsanalysens gång är svårt att som läsare få en överblick av (Tele2, 2013). 
Någon väsentlighetsanalys verkar inte ha utformats år 2012 att bedöma av 
hållbarhetsredovisningen (Tele2, 2012, s.33). 
 
Som ovan nämnts har Tele2 i sin figur som tillhör väsentlighetsanalysen visat på de 
mest relevanta områdena, samt gjort en gradering sinsemellan. Även om det inte 
förekommer någon väsentlighetsanalys i rapporten år 2012, finns en figur där de mest 
väsentliga aspekterna, samt deras gradering presenteras. Den är utformad på liknande 
sätt som bilden till väsentlighetsanalysens tillhörande figur år 2013 (Tele2, 2012, s. 33).  

5.8.2 Förändringar av resultatindikatorer 
Tabellen nedan visar att företaget har valt att exkludera 2 stycken resultatindikatorer, 
båda av social karaktär och därefter inte valt att lägga till någon i samband med 
upprättandet av sin hållbarhetsredovisning enligt nya versionen G4. För år 2012 har 
redovisningen följt GRI:s riktlinjer version G3.1 och tillämpningsnivån C. Vid 
övergången till de nya riktlinjerna har Tele2 valt att upprätta sin hållbarhetsredovisning 
i enlighet med riktlinjerna för nivå core. 
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 Borttagna resultatindikatorer   Tillagda resultatindikatorer 
LA14 Ratio of basic salary and remuneration of women to 

men by employee category, by significant locations 
of operation 

  Inga. 

HR2 Percentage of significant suppliers, contractors, and 
other business partners that have undergone human 
rights screening, and actions taken 

    

Tabell 7. Tele2 

  



	  
	  

63 

6. Analys 
 
Att redovisningens innehåll ska bestämmas utifrån vad som anses vara väsentligt bör 
leda till att företag arbetar mer med sina intressenters värderingar. Vid analys av 
förändringarna i riktlinjerna med principen om väsentlighet skapade vi oss en 
uppfattning om att det skulle leda till att företag faktiskt fick större fokus på detta. I 
senaste versionen har kravet att företag ska göra en väsentlighetsanalys blivit mer 
tydligt. Innan en djupgående analys ägde rum hade vi förstått det som att principen om 
väsentlighet var något helt nytt som introducerades, men under arbetet uppdagades att 
det var en felaktig bedömning. Principen om att redovisningens innehåll ska bedömas 
utifrån väsentlighet har länge funnits som ambition för företag som väljer att använda 
riktlinjerna. I tidigare versioner av riktlinjerna redogörs väsentligheten som en princip 
för redovisningens innehåll, men det uppfattades inte vara något som framhävdes mer 
än någon annan princip. De olika tillämpningsnivåerna företag kunde välja mellan var 
dessutom utformade på ett sätt att det fanns ett givet antal resultatindikatorer som 
företaget skulle rapportera eftersom nivåerna krävde det. Därför uppfattas det som att 
antalet indikatorer var viktigare än att indikatorerna var väl valda. 

6.1 Intressentteorin 

6.1.1 Delaktighet i beslutsprocessen 
De hållbarhetsredovisningar som analyserats visade sig se olika ut på företagen vad 
gäller hur de tillämpat principen om väsentlighet utifrån G4. Skillnader fanns i 
företagens väsentlighetsfokus, samt hur delaktiga företagens intressenter varit under 
beslutsprocessen. Vi ansåg därför att dessa olikheter skulle fördjupas vid intervjuerna 
med respektive företag. Enligt senaste versionen av riktlinjerna ska företag, i 
hållbarhetsredovisningen, redogöra för processen för hur de gått tillväga med sin 
väsentlighetsanalys. Tanken med detta är att reda ut vad som är det viktiga att arbeta för 
och rapportera, gärna med intressenterna delaktiga.  
 
Intressenternas delaktighet har utvecklats i BillerudKorsnäs väsentlighetsanalys, vilket 
finns att betrakta i deras två senaste redovisningar. År 2012 (G3) var investerare den 
målgrupp företaget identifierade för att diskutera väsentliga områden att redovisa. I 
hållbarhetsredovisningen år 2013 (G4) har företaget valt att först identifiera samtliga 
intressentgrupper, för att sedan välja ut de som har allra störst inverkan på bolaget och 
använt sig av dessa intressenters åsikter då väsentligheten fastställts. Det har medfört att 
fler intressentgrupper involverades 2013. Gällande Stora Enso var första tanken att 
fokus på vad som anses väsentligt av deras intressenter inte är något som företaget 
lägger större vikt vid eftersom de redovisar i princip alla indikatorer från riktlinjerna. 
Efter att ha studerat väsentlighetsanalyserna mer ingående framgick det att 
intressenterna involverats i beslutsprocessen båda åren, men att det blivit fler 
intressenter som är delaktiga, samt från fler länder sedan G4 implementerades. 
Swedbank är det företag i studien som har inkluderat flest intressenter i senaste 
väsentlighetsanalysen, totalt 1110 personer. Vi antar att Swedbank identifierat och 
tillfrågat deras primära intressenter, eftersom 1000 av de tillfrågade var kunder, 100 var 
medarbetare och 10 utgjordes av de största ägarna. Året innan genomförde företaget en 
materialitetsanalys, men det framgår inte hur många intressenter som blivit tillfrågade 
eller om de blivit involverade. 
 
Nolato hade redan i redovisningen år 2012 (G3.1) genomfört en väsentlighetsanalys 
som liknar den som återfinns i 2013 (G4) hållbarhetsredovisning. Jämför vi hur deras 
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involverande av intressenterna ser ut med de andra företagen finns det skillnader. De 
flesta företag har valt intervjuer, enkäter och liknande för att få input från intressenterna. 
För att väga in intressenternas åsikter har Nolato istället baserat sin väsentlighetsanalys 
på den dialog företaget ständigt har med kunderna, samt de krav kunderna ställer. 
Åsikter gällande vilka aspekter som är väsentliga att redovisa har även vägts in från 
företagets medarbetare och chefer. ICA-gruppen har upprättat väsentlighetsanalyser 
båda åren. Det framgår att det är dialoger med intressenterna som används som 
underlag, ett liknande tillvägagångssätt som Nolato med andra ord. Hur Tele2 
involverat sina intressenter är svårt att bedöma genom att enbart studera 
hållbarhetsredovisningarna. Att väsentlighetsanalysen blivit mer utvecklad i senaste 
hållbarhetsredovisningen kan tyda på att de exempelvis involverat intressenterna till 
större grad, men det är ingenting som med säkerhet kan sägas. Av den anledningen 
väljer vi att inte gå vidare i analysen av Tele2 i detta avseende. 
 
Ovanstående kan kopplas till den del i intressentteorin där det talas om att separera 
primär- och sekundärintressenter. Samtliga företag kan kopplas med att Clarkson (1995, 
s. 107) specificerar primära intressenter som någon där det finns ett ömsesidigt 
beroende mellan företaget och intressenter. Företagen väljer ut sina primära intressenter 
att ingå i väsentlighetsanalysen. De som står utanför processen blir således de sekundära 
intressenterna. Förändringen som skett i BillerudKorsnäs senaste redovisning visar att 
de involverat sina primära intressenter samt utfört intervjuer. Det har bidragit till att 
intressenterna blivit mer delaktiga sedan G4 implementerades, då investerarna var de 
enda tillfrågade. På Stora Enso anser ansvarig person för hållbarhetsredovisningen att 
intressenternas roll inte förändrats sedan tidigare, men att de lyckats fråga fler 
intressenter och täckt fler länder de är verksamma inom. Det anser företaget bidrar med 
bättre kvalitet i väsentlighetsanalysen och han påpekar även att det är positivt att 
inkludera fler intressenter, eftersom fler respondenter ger ett bättre resultat. 
 
Vad gäller Swedbank uppfattar vi att medarbetarna är deras primära intressenter och att 
de involverats till större del i beslutsprocessen gällande vad som ska rapporteras. Detta i 
sin tur har även hjälpt till med kommunikationen av företagets mål och krav för 
hållbarhet ut till organisationen. Beslut som tagits bör vara baserade på medarbetarnas 
åsikter eftersom de har fått vara delaktiga i processen. Detta förstår vi har bidragit till att 
det är lättare att få medarbetarna att arbeta utifrån företagets viktigaste frågor. Ett 
exempel som visar på ett bra verktyg för att skapa effektivitet är att identifiera vilka som 
är företagets primära intressenter och sedan lyssna på deras åsikter. För att det ska 
fungera långsiktigt är det viktigt att medarbetarna är införstådda i vad som ska göras 
och vill arbeta mot samma mål. Det kan skapas problem om företagsledningen har en 
syn på hållbarhetsarbetet, medan medarbetarna som ska vara med inte ser det på samma 
sätt. En bättre effektivitet bör kunna nås om samtliga berörda strävar mot samma mål. 
Ytterligare kan tidigare forskning kopplas om att det inte bara är intressenternas värde 
som maximeras, utan att även företagets intressen kan gynnas av ett intressentfokus 
(Sundaram & Inkpen, 2004, s. 350). I Swedbanks fall har företagets intressen gynnats 
av att inkludera medarbetarna i processen. 
 
Utifrån analysen av samtliga företag med fokus på teorins uppdelning av primära och 
sekundära intressenter kan sammanfattas att vi upplever att GRI:s riktlinjer utvecklats 
på liknande sätt. Behovet har ökat att fokusera mer på de primära intressenterna från att 
tidigare ansett att samtliga intressenter ska vara lika mycket värda. Det är viktigt att 
företag ser till att de inte prioriterar vissa intressentgrupper mer, vilket kan leda till att 
övriga känner sig missgynnade. I enlighet med Clarkson (1995, s. 106-107) ser vi att 
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företag bör eftersträva en god stämning mellan sina intressenter. I praktiken uppfattar vi 
att fokus ligger på att identifiera och arbeta utifrån de primära intressenternas 
värderingar. Värderingar om primära och sekundära intressenter återspeglades inte 
tidigare eftersom intressenterna till viss del glömts bort i processen för att bestämma 
redovisningens innehåll. 

6.1.2 Upplevd nytta av förändringen 
Ansvarig för hållbarhetsredovisningen på Nolato anser, i likhet med BillerudKorsnäs, 
att väsentlighetsanalysen är ett bra verktyg för att både ta reda på intressenternas åsikter, 
men samtidigt utgå ifrån företagets affärsstrategiska perspektiv. Hos företagen i studien 
ser vi inte tydligt att intressenternas värderingar finns i åtanke hos alla som arbetar i 
företaget, vilket intressentteorin enligt Donaldson och Preston (1995), utifrån ett 
normativt perspektiv, syftar till. Vi tror det gäller att tolka den meningen på rätt sätt för 
att den ska vara applicerbar på verkligheten. Om intressenternas värderingar alltid 
prioriteras högst skulle det skulle troligtvis innebära en risk att företaget tappar sitt eget 
fokus. Under intervjun med BillerudKorsnäs framgår att de anser det viktigt att ha en 
egen idé och därefter göra en avvägning av vad intressenterna vill, samt företagets egna 
tankar om vilka områden och aspekter som kan påverkas till olika stor grad. 
Graderingen av hur stor påverkan företaget har på olika aspekter återfinns i samtliga 
företags hållbarhetsredovisningar upprättade enligt G4. Genom väsentlighetsanalysen 
och graderingen av aspekterna får företagen en vetskap om det deras intressenter 
förväntar sig. Följaktligen anses att intressentteorins grundtanke är god och utifrån 
undersökningen av företagen framkommer att intressenternas tankar och värderingar 
finns med i beslutsprocessen om vad som anses viktigt. Anledningen varför 
BillerudKorsnäs valde att övergå till G4 innan det blir obligatoriskt berodde på att 
företaget ville få rätt omfattning på redovisningen, vilket var deras intressenters 
förhoppningar. Att de valde att lyssna på intressenterna visar ytterligare att 
intressentteorin har praktisk anknytning. 
 
Det kan konstateras att intressentteorin är applicerbar även på Stora Enso och deras 
hållbarhetsredovisning. Intressenterna har stor betydelse för företaget eftersom det visat 
sig vara därför de valt att redovisa enligt riktlinjerna på nivån comprehensive i G4. Vid 
väsentlighetsanalysen har intressenterna indikerat att företaget ska redovisa samtliga 
aspekter och resultatindikatorer förutom kundernas integritet. Stora Enso valde att 
upprätta sin hållbarhetsredovisning som de gjorde för att kunna möta deras intressenters 
önskemål, samt föra en dialog med dem. De har i likhet med Donaldson och Prestons 
argument (1995) lyssnat på sina intressenter. Vidare menar ansvarig för 
hållbarhetsredovisningen på Stora Enso att deras ökade fokus på väsentlighet och ett 
ökat antal involverade intressenter gör att det blir mer fokuserat och ett svar på vad som 
anses vara väsentligt. Dock kan det fortfarande spekuleras om att företaget kanske 
lyssnar på för stor del av intressenterna, utan att specificera de allra viktigaste, de 
primära.  
 
I jämförelse med hur andra företag gjort har exempelvis BillerudKorsnäs involverat 
cirka 30 intressenter på djupet, medan Nolato utgick från den information som redan 
samlats in under året och deras löpande dialog med intressenter. Swedbank tillfrågade 
1110 intressenter ur fyra olika intressentgrupper, medan Stora Enso har involverat 
åsikter från 614 intressenter från totalt 47 länder. Detta kan bero på att Stora Enso är det 
största av studiens företag, samt verksamma inom en industri som anses vara högrisk, 
vilket även BillerudKorsnäs är. Detta kan förklaras av att större företag tenderar att 
hållbarhetsredovisa mer, något som framgår av Gamerschlag et al. (2011) resultat i 
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deras forskning. En spekulation är att företagets storlek kan leda till att antalet 
tillfrågade intressenter uppfattas som större än många av de andra företagen, men 
procentuellt sett är det likvärdigt. Vad som däremot kan säkerställas är att samtliga 
företags intressenter involverats på ett sätt som praktiskt kan förklaras av 
intressentteorin. 
 
Att kunna fokusera på viktiga områden utifrån både ett intressent- och 
företagsperspektiv är likheter vi ser i varför företag genomför väsentlighetsanalyser. På 
Swedbank menar ansvarig person för hållbarhetsredovisningen att det är viktigt att 
mängden information som hämtas från intressenterna ska vara hanterbar för att på bästa 
sätt kunna ta tillvara på informationen. Swedbanks revisor påpekade att i senaste 
redovisningens väsentlighetsanalys skulle det varit lättare att sammanställa 
intressenternas åsikter om de utgått från resultatindikatorerna. Istället använde 
Swedbank egna ämnen och fokusområden när intressenterna tillfrågades. Därefter 
valdes passande indikatorer ut från GRI:s riktlinjer. Vi tolkar av denna information att 
det är första gången en väsentlighetsanalys genomförs med intressenterna delaktiga. 
Något som ytterligare tyder på att intressenternas involverande tagit ett stort steg framåt 
i G4 är att hon nämner att väsentlighetsanalysen är ny och därför relativt svår att 
genomföra. Vad som kan vägas in i sammanhanget är det faktum att intervjuad person 
är ny i rollen som ansvarig över hållbarhetsredovisningen och det kan föreligga att 
hennes egna erfarenheter skiljer det tillvägagångsätt tidigare person hade. Vi tror att 
intressenternas roll i det hela är ny för senaste hållbarhetsredovisningen utifrån 
informationen från intervjun, samt att ingenting framgår om hur den väsentlighetsanalys 
som Swedbank hade med i redovisningen för 2012 såg ut. Det framgår, som i samtliga 
intervjuer, att företagen fått ett större fokus på intressenternas värderingar i G4, 
åtminstone vad gäller deras delaktighet i bestämmandeprocessen. 
 
Den tidigare forskning som kritiserar intressentteorin för att agentproblematik kan 
uppstå på grund av att företag arbetar utifrån intressenternas värderingar anser vi har 
relevans och stämmer till viss del in i praktiken (Philips et al., 2003, s. 483-484). Att G4 
ökat fokus på att involvera intressenterna bör kunna leda till att företag involverar dem i 
beslutsprocessen för att de måste, men sedan fattar beslut på sina egna tankar om de inte 
visar sig stämma överens med intressenternas. Den problematik som både tidigare 
forskning och som även vi själva kan se får medhåll av hållbarhetsexpert Larsson. 
Under intervjun framkom det att han sett många fall där företagsledningar inte tar 
hänsyn till intressenterna, utan att väsentlighetsanalysen genomförs utan att inkludera 
vad som anses viktigt för dem. De företag som intervjuats säger exempelvis att de ser 
till att enbart samla in synpunkter från den mängd intressenter som är hanterbart, detta 
för att verkligen agera utifrån deras åsikter. De anser att det är viktigt att göra något av 
den information som framkommer under processen. 

6.2 Legitimitetsteorin 

6.2.1 Legitimitetsskapande hållbarhetsredovisning 
“För vem har företaget ett ansvar? För vad bör företaget vara lyhörda om? samt Av 
vem och av vilka standarder bedöms prestanda?” är de tre legitimitetsfrågor som 
Clarkson (1995, s. 98) anser företag bör svara på för att kunna uppnå en hög legitimitet, 
trovärdighet. Samtliga studerade företag har lagt resurser på att involvera intressenterna 
och ta sitt beslut därefter, vilket leder till att legitimitetsfrågorna besvaras. 
Legitimitetsfrågorna besvaras tydligare i G4 än i tidigare versioner eftersom alla de 
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undersökta företagen sedan implementeringen av G4 involverat intressenterna till större 
grad. 
 
Vad gäller legitimitetsteorin överlag tror vi att det i praktiken är vanligt förekommande 
att arbeta som Deegan och Unerman (2011, s. 302) förespråkar. De menar att företag 
kan antas arbeta för att bygga upp sin legitimitet, medan det i själva verket manipulerar 
sina intressenter genom att forma deras tankar och åsikter att vara likvärdiga med 
företagets. Därför kan det verka som att åsikterna delas av alla parter, även om det inte 
är sanningen. Det är svårt att fastställa om ovanstående stämmer i studiens företags fall, 
utifrån granskningen av hållbarhetsredovisningarna och intervjuerna. Det är förståeligt 
att företagen inte skulle välja att avslöja om det i verkligheten förekommer 
manipulation av intressenterna, men eftersom det inte framkommit något utifrån 
intervjuerna om det skulle föreligga anser vi att det inte förekommer bland de studerade 
företagen. Vidare kan antaganden göras om att företag använder intressenterna som ett 
legitimitetsskapande verktyg. Med andra ord, att de skriver i hållbarhetsredovisningen 
att ett antal intressenter blivit tillfrågade och att företaget arbetar utifrån deras åsikter i 
största möjliga mån, utan att göra handling av det. Det ger ett sken av att vara trovärdig 
och därför ses en risk med exempelvis väsentlighetsanalysen. Det kan leda in läsaren av 
redovisningen att tro att företaget är mer trovärdiga än vad de faktiskt är om processen 
inte utförs på ett korrekt sätt och de synpunkter som kommer fram inte behandlas. Det 
har observerats att många företag som ovan nämnts sagt sig se vikten av att ta tillvara på 
och behandla de synpunkter de får in från väsentlighetsanalysen. Detta betyder att 
väsentlighetsanalysen fyller en viktig funktion för företagets arbetsprocess inför att 
upprätta sin hållbarhetsredovisning och inte bara används för att skapa legitimitet.  
 
Påståendet om att det trots allt förekommer företag som inte är helt pålitliga alla gånger, 
exempelvis i en väsentlighetsanalys stärks än en gång av Larsson på Swedfund. Han har 
upplevt att företag själva utformar en väsentlighetsanalys, utan att ta hänsyn ta till 
intressenterna. Beroende på hur företag som upprättar sin väsentlighetsanalys internt 
framställer det i sin hållbarhetsredovisning kan det leda till att det feltolkas av den som 
läser materialet. För att inte skapa en falsk legitimitet är det viktigt att ett företag som 
eventuellt utför väsentlighetsanalysen utan intressenternas involverande är transparent 
ur det avseendet. 

6.2.2 Det sociala kontraktet 
Vi ser positivt att kunna applicera legitimitetsteorin i praktiken, utöver det faktum att 
legitimitetsteorin kan missbrukas om företag blir allt för inställda på att skapa 
legitimitet och gör det på ett missvisande sätt. De företag som ingår i studien uppfattas 
ha applicerat teorin i praktiken på ett positivt sätt. Ingenting tyder på att de haft för 
avsikt att vilseleda sina intressenter med hjälp av legitimitetsskapande verktyg. Som 
tidigare forskning av Shocker och Sethi (1973, s. 98) menar är det viktigt att tänka sig 
ett socialt kontrakt mellan företaget och dess intressenter, att företaget agerar efter 
intressenternas önskemål. I många avseenden uppfattas en otydlig länk mellan 
intressent- och legitimitetsteorin, vilket även deras studie visar. Ett företag som inte har 
kontroll över vilka intressenter de har får svårt att uppnå legitimitet genom ett socialt 
kontrakt, vilket är något som i princip hela legitimitetsteorin bygger på. Vad som 
kommit fram vid intervjuerna styrker det faktum att företagen har god kontroll över 
vilka deras intressenter är. Samtliga företag har i sin senaste redovisning framställt vilka 
frågor som anses viktigast för deras intressenter. Till skillnad från intressentteorin är det 
i detta avseende viktigt att det inte bara är de primära intressenternas värderingar som 
läggs vikt vid, utan här gäller det att förstå sig på samhället i stort.  
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Samtliga företag uppfattas följa det sociala kontraktet och arbetar för att minimera det 
legitimitetsgap som Deegan och Gordon (1996, s. 105) beskriver som föreligger mellan 
ett företag och dess intressenter. Det bör eftersträvas att minska legitimitetsgapet 
eftersom Deegan (2002, s. 293) menar att ett kontraktsbrott kan leda till att medarbetare 
säger upp sig och leverantörer inte vill bli förknippade med företaget i fråga. Eftersom 
det framkommer ett större fokus på att involvera intressenterna i 
bestämmandeprocessen upplevs det att nya versionen av riktlinjerna är ett steg i rätt 
riktning för att fullfölja det sociala kontraktet. Företag får per automatik bättre kontroll 
på deras intressenter. Väsentlighetsanalysen bör med andra ord fungera som en hjälp att 
bilda ett socialt kontrakt. Eftersom väsentlighetsanalysen framstår som ett krav i G4 till 
skillnad från tidigare versioner kommer det hjälpa till att bilda ett socialt kontrakt 
oavsett om det varit företagets avsikt eller inte. 
 
Eftersom företag bör eftersträva att ha kontroll över de som företaget har ett nära 
samarbete med kommer det sociala kontraktet kommer att analyseras ytterligare. Ett 
socialt kontrakt kan uppfattas som att det viktigaste är att det gäller mellan företaget och 
dess externa intressenter, exempelvis samhället. Till exempel är ett företags 
underleverantörer en intressent, som troligtvis på samma gång kan associeras med 
företaget av andra intressenter. Med det menas att det sociala kontraktet är viktigt att se 
på ur flera vinklar. Ett förslag är att företaget kan tänka sig ett socialt kontrakt med de 
som av övriga kan uppfattas som företaget, exempelvis företagets medarbetare och 
underleverantörer. Med andra ord de som arbetar utåt med företagets namn. Därefter 
kan ett socialt kontrakt skapas med resterande intressenter. 
 
Det anses viktigt att ha kontroll över samtliga enheter i värdekedjan, att företaget ser till 
att värderingar och åsikter delas av samtliga som arbetar under företagets namn. Av den 
anledningen ser vi en utvecklingsmöjlighet att i princip tänka sig två sociala kontrakt. 
Ett större fokus på att företag bör kontrollera sina underleverantörer i större utsträckning 
är något som återfinns i riktlinjerna för G4. Det har exempelvis adderats flera 
resultatindikatorer som ämnar till att se över leverantörskedjan, samt ett antal nya 
standardupplysningar gällande detsamma. Ingenting specifikt frågades om företagen ser 
ett ökat fokus på leverantörskedjan i G4 som något positivt, men ansvarig person hos 
BillerudKorsnäs nämnde att företaget upplever att det är något som fått mer plats. De 
såg positivt på det eftersom företag får ett större ansvar i leverantörskedjan i och med att 
de blir mer globala. I övrigt framkom det inte något speciellt när det gäller fokus på 
leverantörsvärderingar, vilket faller sig naturligt eftersom intervjuerna var inriktade mot 
väsentlighet och dess förnyade innebörd. Däremot framgår av samtliga företags 
hållbarhetsredovisningar att leverantörskedjan fått ett större fokus i 2013 års 
redovisning. Att GRI har utvecklat resultatindikatorerna för leverantörskedjan anses 
positivt och kopplas till att kunna utveckla det sociala kontraktet ännu mer eftersom det 
blivit ett större krav att kontrollera sina underleverantörer.  
 
Förutom det negativa som kan komma av att företag lägger för stor vikt vid att skapa 
legitimitet, vilket är något som borde komma naturligt, finns tidigare forskning, 
däribland O’Donovan (2001, s. 344) som menar att hållbarhetsåtgärderna kan tänkas 
rapporteras tack vare legitimitetsteorin. Företagen som intervjuats anser att 
redovisningen av deras hållbarhetsåtgärder bland annat är för intressenternas skull. För 
att eventuella beslut ska kunna fattas med hjälp av redovisningen vill de kommunicera 
ut sina åtgärder för att intressenter ska veta hur de arbetar. Samtliga respondenter säger 
att hållbarhetsredovisningen fyller flera syften. Bland annat används den som ett 
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verktyg för att veta vad som är viktigt att arbeta med internt och att företag tydligare vet 
vad som ska göras. Det uppfattas som att O’Donovans forskning inte helt stämmer in på 
vår studie, utan att legitimitetsskapandet enbart anses vara en del i det hela. Dessutom är 
förhoppningen att anledningarna som låg till grund när företagen valde att börja 
hållbarhetsrapportera inte berodde på just legitimiteten, utan att det var en tanke om att 
kommunicera ut de åtgärder de faktiskt arbetade med till sina intressenter. Att sedan en 
högre trovärdighet kan ha blivit resultatet av det är en positiv utgång. Om däremot 
grundtanken var att skapa legitimitet är risken stor att sanningen förvrängs till det bättre 
i redovisningen. Följaktligen uppfattar vi att ett för stort fokus på att det ska uppfattas 
trovärdigt leder till att företag försöker överdriva det positiva och undanhålla det 
negativa. Även om mycket forskning visat att negativa avslöjanden kan leda till att 
intressenter får ett högre förtroende och uppfattar dem som mer transparenta tror vi att 
det är få företag som anser detsamma. Av ovanstående anledningar föreligger en risk att 
ha ett allt för stort fokus på att skapa trovärdighet. 
 
Vi upplever att företagen i studien lyssnar på sina intressenter i större utsträckning än 
tidigare i och med G4:s förnyade fokus på väsentlighetsprincipen. Därför anses att det 
sociala kontraktet i högre grad efterföljs tack vare den nya versionen. I det avseendet är 
legitimitetsteorin praktiskt sett mer verklighetsankrad nu än tidigare. Företag som 
fullföljer det sociala kontraktet får positiva följder. Det kan vara att intressenterna 
uppfattar dem som mer legitima, så länge det är verkligheten som redovisas oavsett hur 
positiv eller negativ bilden är. En sanningsenlig bild bör leda till att missöden 
motarbetas. Larssons åsikter stödjer än en gång våra tankar. Han menar att det blir tal 
om en förtroendeförlust i de fall företag har dålig kontroll på sina intressenter och det 
framkommer att det förekommit oetiskt handlande i leverantörskedjan och företaget inte 
varit transparenta i sin kommunikation med övriga intressenter. Detta kan kopplas till 
att företaget troligtvis varit rädda att avslöja något negativt som antagits kunnat skada 
förtroendet. Istället avslöjas ingenting och när det väl uppenbaras uppfattas det troligtvis 
mer negativt än om företaget varit transparenta. Det är ett bra exempel på att det kan 
vara skadligt att tänka för mycket i förtroendetermer. Det gäller istället att eftersträva 
minsta möjliga legitimitetsgap. Finns det inget legitimitetsgap alls är risken minimal att 
någonting som skadar ryktet uppenbaras, eftersom företaget inte har något att dölja när 
det inte föreligger något gap.  
 
Ett förnyat fokus på väsentlighetsprincipen är positivt ur den synpunkten, men företag 
kan även hamna i en fallgrop i samband med detta. De företag som lyssnar fullt ut på 
sina intressenter riskerar att glömma bort sig själva och sitt eget arbete och därmed 
redovisas enbart de aspekter som intressenterna anser väsentliga. Risken är stor att 
väsentliga aspekter för företaget inte finns med. Med det menas att intressenterna inte 
har full insyn i företaget och därmed kan ha svårt att bedöma vissa väsentliga områden. 
Det framgick vid intervjuerna att företagen är medvetna om detta och därför ser till att 
väga in sitt eget perspektiv i rapporteringsprocessen. Förhoppningen är att företag 
arbetar på det sättet för att identifiera allt som kan vara relevant och därefter rapportera 
det som är av störst betydelse. Det gäller att intressenter ska kunna ta beslut utifrån 
innehållet av hållbarhetsredovisningen. 
 
Vidare menar Levy et al. (2010, s. 108) att GRI:s riktlinjer kan bidra till att företag 
använder dem för att skapa legitimitet genom sin hållbarhetsredovisning. Att riktlinjerna 
kan användas för att skapa ett sken av att vara hållbara företag utan att bidra till en 
faktisk förbättring av de problem som finns ute i världen. Vi tror, med fokus på 
väsentlighetsprincipen, att om företag väljer att redovisa utifrån ett trovärdighetstänk är 
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risken stor att det enbart är en fasad. Förhoppningen är att de flesta företags 
hållbarhetsredovisningar är en produkt av ett hållbart arbete. Vad som kan uppfattas 
utifrån företagen i vår studie är att de använder GRI för att de vill fortsätta arbeta med 
hållbarhetsrelaterade frågor, samt för att kunna kommunicera ut det. Det ses inte troligt 
att GRI skulle vara ett legitimitetsskapande verktyg. Istället säger de intervjuade 
personerna sig använda GRI:s riktlinjer för att de underlättar redovisningen genom att 
beskriva vad som ska göras. Dessutom anser några att det är ett bra verktyg för att 
upprätta redovisningar som är i enlighet med andra företags redovisningar eftersom att 
det är praktiskt att använda det system som intressenterna känner till.  

6.3 Principen om väsentlighet i hållbarhetsredovisning 

6.3.1 Väsentlighet 
Innan analysen antog vi att kritiken som Moneva et al. (2006) argumenterar för i sin 
artikel om att hållbarhetsredovisningar haft svårt att få genomslag på grund av att stort 
tolkningsutrymme även skulle gälla G4. Tolkningsutrymmet antogs bli ännu större efter 
att principen om väsentlighet fått en mer central roll. Detta då det krävs en bedömning 
som ansågs inrymma en stor del tolkning eftersom företag till större del själva ska välja 
ut vad som bör redovisas. Som Eccles et al. (2012, s. 10) säger har definitionen av 
väsentlighet i allmänhet samma betydelse oavsett var den appliceras och därför ansåg vi 
att det var mycket att tolka vad gäller bedömning av vad som är väsentligt. 
 
I motsats till vad forskningen kommit fram till är de intervjuade personerna i huvudsak 
positiva till väsentlighetsprincipens ökade fokus. Larsson på Swedfund tycker att det är 
bra att väsentligheten tar en central roll i G4 eftersom det gör att ”bombmattor av 
information” elimineras. Det är något som han förespråkat i 20 år om att intressenterna 
ska påverka mer vad som redovisas. Stora Enso har uppfattat att G4 inneburit ett större 
fokus på väsentlighet, vilket de tycker är välkommet eftersom det är värdeskapande och 
vettigt att redovisa det som anses väsentligt. Ansvarig person på företaget har även han 
sett att väsentlighetsprincipen funnits i ramverket sedan tidigare, men anser att det är 
tydligare i G4 gällande vad som ska finnas med. Ett ökat fokus på väsentlighet tycker 
han visar att det inte handlar om att rapportera allting, utan att det gäller att utgå ifrån 
vad som är viktigt. Även Nolato har uppfattat principen om väsentlighet sedan tidigare, 
men att G4 har en tydligare definition av begreppet. Han tycker att det är bra av GRI att 
utöka fokus för att få företag att välja ut det viktigaste att redovisa och inte fokusera på 
att rapportera en stor kvantitet. 
 
Vår uppfattning av väsentlighetsprincipens ökade fokus förändrades följaktligen efter 
intervjuerna. Artikeln av Hsu et al (2013, s. 143, 150) kan tänkas vara en anledning som 
har ledde in oss på ett mer negativt tänk kring väsentlighetsanalysen. De menar att 
principen kan utgöra en stor risk att väsentlighetsanalysen kan användas som ett 
legitimitetsskapande verktyg. Att detta dyker upp igen här i vår analys, beror på vikten 
att ta upp det specifikt ur väsentlighetssynpunkt. Hsu et al. (2013) menar att det finns en 
risk att företag bestämmer vad som är väsentligt utan att ta hänsyn till intressenterna. 
Det kan vara ännu en anledning ett stort tolkningsutrymme uppfattades, i de fall där 
företagen själva ska avgöra vad som är väsentligt. För att företaget inte själva ska 
behöva ägna sig åt lika mycket tolkning i valet av vad som ska redovisas kan därmed 
väsentlighetsanalysen utgöra en hjälp. Om inte intressenterna är delaktiga i 
beslutsprocessen måste företaget istället själva fundera på vad som bör anses relevant 
och därmed kan det tänkas att det behövts mer tolkning tidigare. 
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6.3.2 Väsentlighetsanalys 
I G4 uppmanas företag att genomföra en väsentlighetsanalys där intressenterna 
involveras, vilken syftar till att identifiera vad som skall redovisas. Hur förändringen 
med väsentlighetsanalysen ser ut i verkligheten har därför studerats. Vi kan tänka oss att 
företag som redovisar en stor mängd material där vissa saker inte alls är väsentliga sett 
ett stort tolkningsutrymme, men valt att redovisa allting istället för att tolka vad som kan 
anses viktigt. Det är positivt att G4 fokuserat mer på väsentlighetsanalysen, vilket leder 
till att företag med hjälp av sina intressenter kan arbeta fram vad som anses mest 
väsentligt. Sedan bör företagen givetvis tillägga om det är något ytterligare som anses 
väsentligt av dem. Det är möjligt att väsentliga aspekter har vägts in redan tidigare och 
att företag därför hamnar på samma område även nu när G4 implementerats, något som 
Nolato tror. Däremot stämmer det inte in på de övriga studerade företagen. Nolato och 
Tele2 har förändrat relativt lite. Tele2 har inte lagt till någon indikator, men tagit bort 
två. Nolato har enbart tagit bort en indikator, men lagt till 15, där en tredjedel är nya för 
G4. Nolato medger att deras väsentlighetsanalys verkar genomföras mer internt i 
jämförelse med andra företag. Däremot menar han att de väl känner till vad 
intressenterna tycker tack vare en löpande dialog, samt att väsentlighetsanalysen även 
bygger på analys av trender i samhället, analys av krav och lagstiftning, risk etc. 
Eftersom det inte handlar om några signifikanta förändringar i Tele2 och Nolato finns 
det inte heller utrymme för någon djupgående analys. Vi ifrågasätter med andra ord inte 
det Nolato framhåller i intervjun, att de själva varit medvetna om vad som anses 
väsentligt, men att han tror det gäller de flesta företag stämmer inte helt överens med de 
andra tre företagen att döma av innehållsanalysen gällande resultatindikatorerna. 
 
Det har observerats att ICA-gruppen är det företag som i sin senaste 
hållbarhetsredovisning tagit bort flest indikatorer, 22 stycken, varav en indikator är 
tillagd. Det hade därför varit intressant att få ytterligare inblick i hur företagets interna 
rapporteringsprocess gått till och få tal del av hur företaget upplever förändringarna med 
G4. Tyvärr hade företaget ingen möjlighet att bli intervjuade och därför kan enbart 
spekuleras utifrån vad som framkommit i innehållsanalyserna. Företaget kommunicerar 
i hållbarhetsredovisningen att deras syfte med väsentlighetsanalysen är att identifiera 
vilka områden intressenterna värderar högst. Än en gång anses intressenternas åsikter ha 
stor inverkan, eftersom det kan tydas att de har sina intressenter i fokus. I likhet med 
övriga företag vägs även de aspekter som påverkar koncernen mest in i 
väsentlighetsanalysen. Om intressenterna involverades på samma sätt 2012 och 2013 
kan det tyckas att redovisningen förändrats mer än vad som vore rimligt mellan de två 
åren. Om det gått till på liknande sätt bör rapporterade indikatorer varit samma, med 
undantag för de nya indikatorerna som inte varit möjliga att rapportera sedan innan. 
Utöver vad som kan tolkas utifrån intressenternas ökade delaktighet kan det även 
föreligga andra orsaker att redovisade indikatorer förändrats, något som anses kunnat 
besvaras vid en intervju. 
 
Swedbank hållbarhetsredovisning har förändrats sedan implementeringen av G4, där 
företaget har eliminerat indikatorer mellan åren. I senaste redovisningen har 12 
resultatindikatorer tagits bort och tre har lagts till. Eftersom företaget gjort en ordentlig 
väsentlighetsanalys anser vi att förändringen till stor del har att göra med ett deras 
redovisning har blivit mer väsentlig. Eftersom de indikatorer som är borttagna ur G4 är 
eliminerade i uppställningen tyder inte ett stort antal borttagna indikatorer tyder inte på 
senaste versionens förändringar i indikatorerna. Dessa indikatorer hade följaktligen varit 
möjliga att redovisa både i G3 och G4. Därför måste det vara en annan anledning som 
gjort att företaget inte valt att inkludera dem i senaste hållbarhetsredovisningen. 
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Däremot kan de tillagda resultatindikatorerna förklaras av att indikatorerna förändrats i 
G4. Vi tolkar det som att ett borttagande av indikatorer är en förändring som har att göra 
med G4:s ökade väsentlighetsfokus, eftersom de borttagna indikatorerna står utanför de 
faktiska förändringarna i ramverket. Vid intervjun med ansvarig person på Swedbank 
framgår det att hon tror de är få som känt till väsentlighetsanalysen innan G4 lanserades. 
Det ger en förståelse för att senaste versionen utvecklats i det avseendet och därmed bör 
vara bidragande till att många resultatindikatorer inte längre redovisas. Under intervjun 
framkom att hon förvånades över vilka områden intressenterna tyckte var mest 
väsentliga att redovisa, vilket ger ytterligare stöd till argumentet om att det är 
väsentlighetsanalysen som påverkat förändringen i redovisad information. Vägas in bör 
att förändringarna kan bero på andra anledningar. Exempelvis har byte ägt rum gällande 
vem som upprättar Swedbanks hållbarhetsredovisning, vilket kan bidra till att 
redovisningen ser annorlunda ut. 
 
BillerudKorsnäs har som tidigare nämnts tagit bort ungefär lika många indikatorer som 
de lagt till, vilket gör det svårt att säga om det beror på väsentlighetsprincipens ökade 
fokus. Till viss del tror vi det, men att det även påverkats av de faktiska förändringarna i 
riktlinjerna gällande vad som kan rapporteras. I företagets fall kan vi tolka att mindre 
förändringar i redovisningen beror på en blandning av ett ökat fokus på 
väsentlighetsprincipen, tillsammans med de faktiska förändringarna i ramverket. Detta 
eftersom de själva säger att de fått önskemål från sina intressenter som vill att företaget 
arbetar med rätt områden och redovisar kärnan av det. Vidare förklarar ansvarig person 
på företaget att väsentlighetsanalysen varit användbar för företaget eftersom det skapar 
en möjlighet att få rätt ambition i hållbarhetsredovisningen. Han har tidigare uppfattat 
att väsentligheten funnits där, men nu i senaste riktlinjerna framställs det tydligare vad 
som krävs av företaget.  
 
Stora Enso är ett företag som sticker ut i studien, detta eftersom de är enda företaget 
som redovisar enligt comprehensive i G4, men även var det enda företaget som hade 
förändrat lite i vilka resultatindikatorer de valde att redovisa. Deras 
hållbarhetsredovisning har visserligen förändrats eftersom de har lagt till indikatorer 
som är nya i senaste versionen av riktlinjerna. Det framgick av intervjun med Stora 
Enso att deras rapporteringsprocess inte upplevs ha förändrats mycket i samband med 
att företaget började använda nya versionen av riktlinjerna. 

6.3.3 Mer väsentlig redovisning? 
Samtliga är överens om att väsentlighetsanalysen fått en mer central roll och framgår 
tydligare i G4. Många av de intervjuade ser den som något nytt, medan andra upplevt 
den tidigare. Larsson menar vidare att det är en bra utveckling, men att den tyvärr ännu 
inte fått full fart. Eftersom utvecklingen sågs som relativt negativ av oss hade vi i 
starten av arbetet sett positivt på att det ännu inte fått full fart. Efter en djupare inblick, 
framförallt efter intervjuerna, ser vi dock betydligt mer positivt på det. Vidare ges 
medhåll till Larsson som anser att det bör eftersträvas att samtliga företag som 
hållbarhetsredovisar arbetar med väsentlighet på ett bra sätt. Han menar att en bra 
väsentlighetsanalys medför en mer fokuserad redovisning med mindre bluewash och 
greenwash. Han menar att det är positivt att hålla sig till ämnet och redovisa det 
intressenterna anser vara viktigt. Vi håller helt med och uppfattar det som att samtliga 
intervjuade personer överlag ser positivt på det, betydligt mer positivt än vad som 
förutspåddes. 
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Genom väsentlighetsanalysen anser Stora Enso att hållbarhetsredovisningar blivit mer 
väsentliga. Intervjun med företaget var ännu en del som bidrog till att vårt tänk kring det 
negativa med väsentlighetsprincipen vändes till något mer positivt. Vi håller med om att 
ett tydligare tänk kring det väsentliga kan leda till att fler företag väljer att 
hållbarhetsredovisa, då de inser att det är möjligt att begränsa redovisningen. Han har 
uppfattat att vissa företag inte väljer att redovisa sitt hållbarhetsarbete för att ramverket 
är omfattande och att det finns väldigt mycket resultatindikatorer att redovisa och tror 
därför att väsentlighetsanalysen kan vara ett verktyg att få företag att våga 
hållbarhetsredovisa. BillerudKorsnäs anser vidare att väsentlighetsanalysen medfört att 
det lättare går att identifiera vad som är viktigt att redovisa och därmed fokusera på rätt 
saker. Han tycker följaktligen att det blivit tydligare att avgöra vad som bör redovisas. 
Det är visserligen mycket arbete med en väsentlighetsanalys, vilket nästan alla 
intervjuade personer framhöll. Däremot var det inget företag i studien som planerar att 
utföra en lika omfattande väsentlighetsanalys inför nästa års hållbarhetsredovisning. 
Därför kan väsentlighetsanalysen ses som en process som kan räcka att göra då och då i 
stor utsträckning. När en väsentlighetsanalys väl är genomförd har företagen en bra 
grund att stå på några år och det kan vara tillräckligt att utföra mindre utvärderingar och 
utvecklingar. Efter att en mer omfattande väsentlighetsanalys är genomförd blir det i 
många fall en mindre omfattande mängd resultatindikatorer och standardupplysningar 
att rapportera och leder förhoppningsvis till att fler företag vågar sig in i 
hållbarhetsredovisningen. 

6.3.4 Utmaningar med väsentlighetsprincipen 
Den forskning av Eccles et al. (2012) som menar på att hållbarhetsredovisningen bör 
sträva mot den finansiella redovisningens håll för att möjliggöra en jämförelse får 
medhåll av oss. Att döma av väsentlighetens ökade fokus har det inte lett till att det 
blivit lättare att jämföra företag, snarare tvärtom. Att företag själva väljer ut vad som 
anses relevant är som tidigare nämnts någonting som stegvis setts mer och mer positivt 
på ur det avseendet att det bör vara tillräckligt att redovisa det som anses relevant. 
Däremot kan företag i samma bransch se olika på vad som är viktigt att redovisa vilket 
kan leda till en skev jämförelse, om exempelvis två företag inom samma bransch 
redovisar olika områden där ena företaget i symbios med intressenterna valt att redovisa 
koldioxidutsläpp, medan det blivit bortglömt av det andra. Har företagen gemensamma 
intressenter och de bedömer företagen på olika sätt utifrån vad som redovisas, när de i 
själva verket har liknande verksamhet och bör ha någorlunda samma resultatindikatorer. 
Till skillnad från hållbarhetsredovisningen har den finansiella redovisningen mer krav, i 
och med att den utgår från lagstadgade ramverk där det framgår vad som ska redovisas. 
GRI har istället gått åt det hållet att vad som redovisas till större del ska bestå av val 
som företag och dess intressenter gör. Ur jämförelsesynpunkt anses inte att det går 
framåt. Hsu et al. (2013) ger medhåll att väsentligheten i sig har en bred betydelse och 
är svåranvänd för att uppnå resultat som är jämförbara. 

6.4 Hållbarhetsredovisningens utveckling 
Hållbarhetsredovisningens utveckling med G4 och störst fokus på principen om 
väsentlighet hör till stor del samman med det som hittills analyserats. Detta eftersom 
nästan allt beskriver förändringarna, tillsammans med våra egna och de intervjuade 
personernas tankar och åsikter kring det hela. Om vi går längre bak i tiden 
introducerades CSR och TBL tidigare än GRI:s riktlinjer, vilka även utgör grundpelarna 
i det som GRI förespråkar. Hur förändringarna i senaste versionen av riktlinjerna kan 
återspeglas i CSR och TBL analyseras nedan. 
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6.4.1 GRI i förhållande till CSR och TBL 
G4 har utvecklats till att redovisningen bör vara mer fokuserad på viktiga områden och 
att det inte längre ska redovisas ”bombmattor av information” som Larsson uttrycker 
det. Carrolls (1991, s. 46) pyramid syftar till att företag bör se till att ständigt vara 
uppdaterade för att överväga vilka frågor som är av störst intresse för dem. Dessutom 
bör företag utveckla en strategi som passar och hjälper till att identifiera och agera efter 
viktiga samhällsfrågor. Om Carrolls pyramid anses vara är ett bra verktyg för en 
värdeskapande hållbarhetsredovisning, vilket det verkar vara, kan det tyckas att GRI:s 
fokus på väsentlighetsprincipen är något som borde ha funnits sedan länge. GRI 
anammade detta tänk innan G4 lanserades, men som både vi och de flesta av våra 
studerade företag upplever det har det varit dolt i tidigare versioner. 
 
Jamali (2008, s. 216) kritiserar Carrolls modell eftersom han ansåg att det saknades 
detaljer och riktlinjer för hur arbetsprestationerna med CSR ska mätas. 
Detaljeringsgraden gällande hur hållbarhetsredovisningen ska utföras har tagit ett stort 
steg framåt i G4. Jämfört med hur det såg ut i G3 och G3.1 är det i G4 betydligt mer 
utförliga beskrivningar om hur företag som hållbarhetsredovisar ska gå tillväga i olika 
avseenden. Visserligen har inte tidigare versioner studerats på djupet, men troligtvis 
förekom ännu färre detaljer om hur redovisningen skulle utformas längre bak i tiden. 
Eftersom detaljeringsgraden uppfattas är ett område som täcker igen tolkningsutrymmet 
ytterligare uppfattas det som ett stort steg framåt. Vidare uppfattades att det var 
tydligare manualer, vilket borde leda till att det blir praktiskt lättare att använda sig av 
riktlinjerna. Vad gäller företagen upplevs detaljeringsgraden på olika sätt av 
respondenterna. 
 
Samtliga tillfrågade anser att det stämmer att detaljeringsgraden blivit mer omfattande 
och ser positivt på det i många avseenden, men exempelvis menar BillerudKorsnäs att 
det blivit mer tidskrävande eftersom det framgår mycket mer precist och detaljerat vad 
som ska redovisas. Det har blivit krävande att läsa och förstå allting när manualen nu är 
väldigt omfattande. Då det i vissa fall är så pass detaljerat att han uppfattar det som att 
det inte är riktat till deras bransch kan det vara svårt att genomföra redovisningen i en 
del avseenden om företaget strävar efter att vara bokstavstrogna. Han menar att det i 
sådana fall kan kännas fel att redovisa bara för sakens skull. Att upprätta en 
hållbarhetsredovisning är tidskrävande, vilket Adams och McNicholas (2007, s. 392) 
fann i sin studie vara en faktor som påverkar upprättandet negativt.  På Nolato håller de 
med om att den högre detaljeringsgraden lett till att det är svårt och tidskrävande om 
ambitionen är att uppfylla allting. Däremot ser han positivt på att instruktionerna vad 
gäller resultatindikatorerna är tydligare angående vad som ska redovisas och på vilket 
sätt. Swedbank medger att väsentlighetsanalysen är tidskrävande för att kunna få till det 
på rätt sätt. Även Stora Enso tycker att riktlinjerna kan vara lite väl omfattande, om än 
han tycker att G4 lett till att det blivit lättare att rapportera, tack vare utvecklade 
dokument på hemsidan som vägleder rapporteringsprocessen. I jämförelse med 
exempelvis ramverket för integrerad rapportering anser Swedbank att GRI:s riktlinjer är 
tydligare. 
 
Vi ser positivt på utvecklingen i G4 genom att tolkningsutrymmet för vad som är 
väsentligt minskas nu när riktlinjerna är mer detaljerade. Just tolkningsutrymmet är 
något vi ser mest negativt på, eftersom att företag som följer samma ramverk bör ha en 
god grund för att kunna jämföras. Tyvärr finns svårigheter i det avseendet, men en ökad 
detaljeringsgrad bör åtminstone leda till att samma saker rapporteras under samma 
resultatindikator. Givetvis finns förståelse för att företagen upplever det tidskrävande 
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och att vissa områden kan uppfattas så pass detaljerade att de inte känns anpassade till 
branschen i fråga. 
 
Att CSR tidigare har beskrivs som ett verktyg för att bygga upp en organisations rykte 
stämmer överens med GRI:s riktlinjer, även i den förändring G4 har medfört. Tidigare 
forskning av Lewis (2003, s. 363) anser att förväntningarna på företag från allmänheten 
förändras över tiden. Förväntningarna på hur företag tar ansvar för sina handlingar har 
ökat och Lewis anser att CSR skapar konkurrensfördelar för de företag som kan utnyttja 
strategin på rätt sätt. Eftersom det förändras är det viktigt att företag bedömer hur det 
verkligen ser ut och det är någonting som GRI hjälper till med eftersom organisationen 
beaktar de förändrade förväntningar som finns på företag. Exempelvis kan det förklara 
varför ett högre krav sätts på att kontrollera leverantörskedjan, samt ett ökat fokus på 
etik och moral. Porter och Kramer (2006, s. 80) menar att företag bör satsa på CSR som 
en del i sin affärsstrategi för att bli mer konkurrenskraftiga. Samtliga av studiens 
respondenter anser att hållbarhetsredovisningen utgör flera syften. Dels anser de att det 
är ett effektivt sätt att kommunicera ut sina åtgärder till intressenterna, men även som en 
effektiv del i sin egen affärsnytta. Det stämmer överens med vissa av de 
motivationsprinciper som Wood (1991, s. 6) fann i sin forskning. Wood (1991) menar 
att faktorer som bidrar till att motivera företags ansvarsåtgärder ur social synvinkel kan 
utgöras av en önskan att uppfattas som ett ansvarsfullt företag i samhället, ett offentligt 
ansvar som berör de områden som företaget prioriterar engagemang inom, samt beslut 
som enskilda chefer tar beroende på personliga värderingar och ansvarsområden. 
 
Moneva et al. (2006, s. 123-124) argumenterar för att hållbarhetsredovisning haft svårt 
att få genomslag i organisationer på grund av kritik om att det fanns för stort utrymme 
för tolkning och att fokus inte låg på vad som var viktigt. I det avseendet är det 
framförallt först i G4 som principen om väsentlighet bidragit till att rikta fokus mot de 
mest relevanta områdena. Det var något som uppenbarades under innehållsanalysen av 
förändringarna i riktlinjerna, samt i de specifika företagens hållbarhetsredovisningar. 
Att det upplevs på samma sätt av de som upprättar redovisningarna blev bekräftat i 
intervjuerna. Däremot föreligger enligt oss fortfarande problemet om att det inryms för 
mycket tolkning. Väsentlighetsanalysen, om många intressenter involveras på ett bra 
sätt, leder som tidigare nämnts till att tolkningsutrymmet begränsas lite. Det krävs 
fortfarande för stor mängd tolkning och därmed finns utvecklingar att göra i det 
avseendet. 
 
Gray och Milne (2013, s. 20) anser att det föreligger en viss problematik inom ramen 
för hållbar utveckling. De menar att företag som gör ett åtagande av TBL inte enbart ska 
upprätta en redovisning, utan att arbetet för hållbar utveckling bör integreras långsiktigt 
i verksamheten. Detta är något som får medhåll och som tidigare nämnts ser vi en viss 
problematik om företag till för stor del eftersträvar att vara legitima. En 
hållbarhetsredovisning har förlorat sitt syfte om den främst upprättas för att det ska se 
bra ut. Därför ses positivt på att bland annat BillerudKorsnäs, som säger sig möta en 
global utmaning, menar att de inte hållbarhetsarbetar enbart för redovisningens skull. 
Det är även viktigt för företaget att åstadkomma något. Här menar han att G4 hjälper till 
med att redovisningen ska vara i enlighet med riktlinjerna, då tanken med core är att 
redovisa det väsentliga, kärnan. Istället för att företaget lägger alla sina resurser på att 
redovisa så mycket som möjligt kan istället delar av resurserna sparas för att finnas 
tillgängliga för förbättringsarbete som uppstår utöver själva rapporteringen. 
Förhoppningen är att det här är ett tänk som återfinns inom fler företag. Om det 
stämmer har G4 lyckats motarbeta det problem som Gray och Milne såg. 
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Norman och MacDonald (2003, s. 254) anser att ett problem med konceptet TBL-
rapportering är att det endast tillgodoser en lindrande effekt för intressenter och inte 
äkta hållbarhet. Vad de anser viktigt att belysa är att detta inte gäller för de företag som 
faktiskt använder konceptet fullt ut vid arbetet för hållbar utveckling. Relaterat till 
denna studie anser vi att G4 är ett steg i rätt riktning, men som Larsson säger har 
principen om väsentlighet inte fått full fart ännu och att det är många företag som inte 
upprättar sina väsentlighetsanalyser tillsammans med intressenterna. I de fall det 
föreligger på det sätt som Larsson menar tror vi att problemet kvarstår. Om det stämmer 
som Larsson säger och det inte är något som förbättras efter några års användande av 
G4 ses en anledning till att det kan behövas ytterligare utvecklingar av ramverket i det 
avseendet. Det är viktigt att hänsyn tas till samtliga tre perspektiv, men vi tror att det 
finns en risk att väsentlighetsanalysen kan leda till att något område får mindre prioritet. 
Exempelvis har ICA-gruppen efter sin väsentlighetsanalys tagit bort 13 stycken 
resultatindikatorer av social karaktär. Dessa utgör mer än hälften av den totala mängden 
borttagna indikatorer. Hahn och Kühnen (2013, s. 7) hävdar att redovisning utifrån alla 
tre dimensioner är ett kriterium för att det ska kunna betraktas som en äkta 
hållbarhetsredovisning. 

6.4.2 Tillämpningsnivåernas avskaffande 
I G4 plockades tillämpningsnivåerna A, B och C bort och ersattes med att redovisa ’i 
enlighet med riktlinjerna’, core och comprehensive. De intervjuade personerna har 
ingenting negativt att säga om den förändringen. Av de som uttalade något speciellt om 
förändringen var åsikterna samma, att A, B och C setts som ett mått på hur bra 
redovisningen är, vilket inte var GRI:s syfte. Att byta ut dessa till core och 
comprehensive anser vi kan leda till att redovisningens kvalitet inte längre bedöms 
utifrån olika betyg som det kunde uppfattas. Hahn (2011, s. 19-20) anser att om 
företagsledningen och chefer hålls ansvariga för hållbarhetsredovisningens innehåll kan 
det bidra till att hållbarhet även kommer att integreras i deras beslutsprocesser. Att ha 
olika tillämpningsnivåer som kan uppfattas som en tävling kan leda till att företagen 
därför rapporterar mer än nödvändigt för att uppnå högsta nivån. Bland annat har 
ansvarig på Nolato lång erfarenhet av hållbarhetsredovisningar även för andra bolag. 
Något han stött på är att vissa bolags VD sett det som en tävling och frågat sig varför de 
inte fick högsta betyg. Därför ser vi positivt på avskaffandet av dessa tillämpningsnivåer 
som istället ersatts med ett system som minskar problemen och troligtvis leder till att de 
mest väsentliga områdena redovisas. Core och comprehensive är lämpligare eftersom 
det hållbarhetstänk som integreras i företag bör utgå ifrån det relevanta. Ytterligare 
förändringar som förekommer i G4 är att styrelsens ansvar för hållbarhetsredovisningen 
stärks med högre krav. Det är därmed viktigt att redovisningens information är något 
som hela styrelsen står bakom och även detta går bättre i linje med vad Hahn (2011) 
anser sedan implementerandet av G4 gjorts.  

6.4.3 Leverantörskedjan 
Det anses positivt att kraven på att kontrollera leverantörskedjan har utvecklats i G4. 
Det är ett steg framåt, eftersom det bör minimera risken för exempelvis barnarbete i 
leverantörskedjan som tyvärr förekommer inom många företag (Grahn & Uusijärvi, 
2014; Alestig Blomqvist, 2014; Munck, 2012). I och med att underleverantörer anlitas i 
olika stor grad beroende på vilken bransch företaget är verksamt inom har visserligen 
inte alla företag lika stort behov av att kontrollera och redovisa underleverantörers 
arbete. I de företag där det är vanligt förekommande att underleverantörer anlitas är det 
viktigt att ha kontroll över dessa och därför utgör väsentlighetsprincipen ytterligare en 
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positiv del i det hela. Det gör att företagen själva kan avgöra hur stor mängd 
rapportering som krävs gällande leverantörskedjan och ett företag som ser mindre behov 
kan följaktligen välja att redovisa en mindre mängd. Eftersom BillerudKorsnäs blivit 
mer globala upplever de att de måste satsa mer på leverantörsvärderingar. Det 
tydliggjordes dock först när G4 implementerades med ett större fokus på 
väsentlighetsanalysen. Även om företaget varit det på spåret redan innan fick de då höra 
att intressenterna de såg leverantörsvärderingar som något viktigt. Företaget stärktes 
ytterligare i sin ambition när de fick höra det från sina kunder. Han menar att det är 
viktigt att det fungerar eftersom alla är beroende av varandra i värdekedjan. Är det 
någon del som inte fungerar som den bör påverkas alla av den. 
 
Utvecklingen av GRI:s riktlinjer i och med G4 ses positiv, med undantag för vissa 
mindre anmärkningar som ovan nämnts allt eftersom. Det är rimligt att sammanfatta det 
som Larsson, genom att likna riktlinjerna vid att ”det här är husets bästa fåtölj, men 
också husets enda”. Med det menar vi att riktlinjernas utveckling verkar gå framåt, men 
att det givetvis finns förbättringsområden. Tidigare har nämnts att vi till en början hade 
en annan bild av förändringarna, vilket förändrats i och med en mer djupgående 
undersökning. Exempelvis ser Swedbank positivt på G4 tack vare väsentlighetsanalysen 
som mött stort intresse internt och menar på att allt som bidrar till ett ökat intresse är 
bra. Där håller vi helt med. Förändringarna upplevs olika stora av de tillfrågade, till 
exempel tyckte Stora Enso inte att G4 påverkat redovisningen speciellt mycket, men ser 
positivt på den del att det blivit viktigare att bland annat kommunicera ut den process 
som företaget genomgår för att fastställa väsentlighet. Varför det uppfattas olika finns 
det flera förklaringar till. En kan vara att företagen arbetat med olika versioner sedan 
tidigare. Stora Enso upprättade sin hållbarhetsredovisning enligt G3.1 innan, medan 
exempelvis Swedbank upprättade sin redovisning enligt G3. Swedbank säger att de inte 
kände till väsentlighetsanalysen, medan Stora Enso menar att den funnits där sedan 
tidigare. Riktlinjerna är mer utvecklade i G3.1 än i G3, men vi tror även att faktorer som 
att Stora Enso är det enda företaget som redovisar i princip allting spelar in. Det finns en 
möjlighet att de satt sig in djupare i riktlinjerna och därmed sett att fokus på 
väsentligheten, samt att en väsentlighetsanalys är fördelaktig att upprätta, fanns med 
redan i tidigare version. Däremot fastslås av samtliga företag att fokus utökats, vilket 
gör att vi får bekräftat att förändringen uppfattats korrekt. 
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7. Slutsats 
 
Examensarbetet har undersökt hur G4, med fokus på principen om väsentlighet, 
påverkat upprättandet av företags hållbarhetsredovisningar och huruvida riktlinjerna 
utvecklas i rätt riktning. Syftet var att få en bättre förståelse för hur riktlinjerna 
förändrats och därmed hur det påverkat företags rapporteringsprocesser. Utifrån 
problemformuleringen om hur G4 har förändrat hållbarhetsredovisningen i svenska 
börsnoterade företag och hur förändringarna upplevs hos företag som upprättat 
redovisningar enligt G4, har nedan resultatet sammanställts. 
 
Principen om väsentlighet har förändrats i senaste versionen. Det är en slutsats som kan 
dras efter att ha analyserat de utvalda företagens hållbarhetsredovisningar. G4 grundar 
sig i en mer tydlig förklaring om hur företag ska använda principen. Att vi förstått 
väsentlighetsprincipens ökade fokus på rätt sätt bekräftas av samtliga intervjuade 
företag, eftersom de involverat fler i processen för att fastställa vad som är väsentligt än 
vad som gjordes vid upprättandet enligt G3/G3.1. Däremot har vi upptäckt att principen 
om väsentlighet har uppfattats olika av företagen, eftersom deras väsentlighetsanalyser 
tillsammans med intressenterna skiljer sig åt. Även om det upplevs i olika stor grad, har 
samtliga företag uppfattat att principen om väsentlighet har blivit tydligare i G4.  
 
Utformandet av en väsentlighetsanalys skiljer sig åt och beror på olika faktorer. Detta 
kan vara beroende av hur företagen tidigare upplevt principen om väsentlighet. 
Intervjupersonerna från Nolato och Stora Enso säger båda att de uppfattade en 
väsentlighetsanalys som fördelaktig att utforma redan innan G4 implementerades. 
Utifrån hållbarhetsredovisningarna syns att Nolatos väsentlighetsanalys genomförts 
liknande mellan åren, likaså Stora Ensos. Däremot skiljer sig väsentlighetsanalysen 
desto mer mellan åren för BillerudKorsnäs och Swedbank. BillerudKorsnäs uppfattar att 
väsentlighetsanalysen blivit tydligare och Swedbank tror inte att väsentlighetsanalysen 
var någonting som företag kände till lika tydligt innan G4. Denna skillnad företagen 
emellan kan bero på att Nolato och Stora Enso upprättade sina hållbarhetsredovisningar 
enligt G3.1, medan BillerudKorsnäs och Swedbank upprättade enligt G3. Utifrån detta 
kan en slutsats dras om att väsentlighetanalysen uppfattades tydligare i G3.1 än i G3, 
vilket leder till att företagen uppfattar förändringen till G4 olika stor.  
 
En ytterligare faktor som förändringarna beror på är hur företagen valt att samla in 
intressenternas åsikter angående vad som är väsentligt. Att utforma innehållet i en 
väsentlighetsanalys utifrån GRI:s aspekter och riktlinjer är fördelaktigt. Bland studiens 
företag förekommer bland annat intervjuer, enkäter, webbaserade forum, samt dialoger 
med intressenter. I dessa framgår olika ämnen och fokusområden som intressenterna får 
bedöma utifrån väsentlighet. Av de intervjuade företagen var det endast 
BillerudKorsnäs som utformat sin intressentundersökning till väsentlighetsanalysen med 
GRI:s aspekter och resultatindikatorer. Exempelvis påpekade Swedbanks revisor att 
väsentlighetsanalysen kunnat förenklas genom att utgå från GRI:s aspekter och 
resultatindikatorer när intressenterna tillfrågades. Ytterligare stöd att involvera 
intressenterna på ett effektivt sätt fås av Larsson, hållbarhetsexpert på Swedfund, som 
menar att det är vanligt förekommande att företagsledningen genomför 
väsentlighetsanalysen utan att intressenterna är delaktiga. De företag som intervjuats 
anser att det är viktigt att agera utifrån intressenternas åsikter, att det är viktigt att göra 
någonting av den informationen som samlas in. Därför anser vi att en 
väsentlighetsanalys som utformas enligt ovan kan leda till att det blir lättare att hantera 
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och sammanställa materialet. På detta sätt bör resultatet från väsentlighetsanalysen vara 
bättre överförbart till slutprodukten, hållbarhetsredovisningen som publiceras. 
 
GRI:s uppdatering till core och comprehensive är en tydlig förbättring som förändringen 
med implementerandet av G4 har medfört. Det upplevs av samtliga respondenter bättre 
än de gamla tillämpningsnivåerna A, B och C. Från GRI:s håll var det aldrig menat att 
tillämpningsnivåerna skulle uppfattas som något mått på hur bra ett företags 
hållbarhetsredovisning är, däremot verkar det ha blivit utfallet i många avseenden. 
Slutsatsen är att samtliga intervjuade företag ställer sig mer positiva till core och 
comprehensive eftersom det ger utrymme att fokusera på vad som är mest relevant för 
företaget. 
 
Slutsatsen är samtliga respondenter i studien ser positivt på förändringarna i G4. 
Företagen har redan nu valt att implementera G4 trots att det ännu inte är obligatoriskt. 
Detta beror bland annat på att de vill få rätt omfattning på hållbarhetsredovisningen, 
samt att nya riktlinjerna utmanar företags hållbarhetsarbete ytterligare. Den positiva 
upplevelsen av G4 överväger det negativa som kommit fram. Det negativa uttrycks 
framförallt vara att det blivit mer tidskrävande att upprätta en redovisning, vilket vi ser 
som en naturlig del av ett implementerande av en ny version. Det är mycket som är nytt 
och därmed tar det mer tid. Visserligen finns det troligtvis fler faktorer som gör att 
redovisningen tar längre tid att upprätta, exempelvis att G4 utökat detaljeringsgraden 
angående vad som ska redovisas. Vi ser däremot enbart positivt på att ramverkets 
omfattning utökats i och med G4. Väsentlighetsanalysen, i kombination med den ökade 
detaljeringsgraden, kan leda till att företag redovisar en mindre mängd information, men 
då mer ingående. Med det menar vi att fokus ska läggas på rätt indikatorer och då kan 
resurser som eventuellt tidigare gick åt till att redovisa mindre väsentliga aspekter 
användas till det. Genomförs redovisningen på detta sätt kommer G4 leda till en mer 
fokuserad och effektiv process, vilket är en positiv utveckling för företag. 
 
Vi vill återkoppla till det som står skrivet i problembakgrunden om att 
hållbarhetsredovisning länge varit en viktig process som är här för att fortsätta utvecklas 
inom företag. Samtliga företag anser att GRI fyller ett viktigt syfte och är ett bra verktyg 
för sitt hållbarhetsarbete. Innehållsanalysen visar att företagen i studien har förändrat 
vilka resultatindikatorer som redovisas i och med upprättandet av G4. En tolkning är att 
detta förklaras av ett ökat fokus på väsentlighetsprincipen i G4. Att förändringar har 
gjorts ser vi som positivt, eftersom det tyder på att företagen tagit till sig förändringen 
och därmed redovisar det som bör vara mest väsentligt. Vi trodde på förhand att GRI:s 
riktlinjer är ett bra hjälpmedel för att utveckla hållbarhetsarbetet, samt tydliggöra vilka 
utmaningar företag står inför. Genom vårt arbete kan påståendet bekräftas. Förutom att 
respondenterna upplever förändringarna positivt ser vi att GRI förändrar riktlinjerna när 
olika behov och situationer växer fram. Ett exempel är att G4 bland annat ökat fokus på 
leverantörsvärderingar, vilket utgör en hjälp för att uppmärksamma problem som kan 
finnas utanför företagets kontroll. Avslutningsvis ser både vi och respondenterna 
positivt på förändringen. Utifrån de resultat vi funnit kan konstateras att G4 är ett steg 
framåt i utvecklingen för hållbarhetsredovisningen. 

7.1 Teoretiskt bidrag 
Det teoretiska bidraget studien resulterat i kan ge en djupare förståelse för hur G4, med 
fokus på väsentlighetsprincipen, förändrat hållbarhetsredovisningen och kan därmed 
vara en hjälp till framtida forskning inom området. Det ges även en inblick i hur 
personer som upprättat en hållbarhetsredovisning enligt G4 upplever detta.  
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Under studiens gång har vi uppmärksammat att de valda teorierna varit väl anpassade 
till undersökningsenheterna. Vad som däremot inte framgår av legitimitetsteorin är 
vikten av att samtliga som arbetar under företagets namn bör dela samma värderingar 
och åsikter om hur arbetet ska genomföras. Eftersom det uppdagats ett antal fall där det 
förekommit oetiska handlingar i leverantörskedjan ser vi ett behov av att företag får en 
ökad förståelse för att deras underleverantörer associeras med företaget av andra 
intressenter. Likaså associeras medarbetare med företaget, vilket antas framgå mer 
självklart. För att förtydliga menas att andra intressenter, exempelvis kunder, relaterar 
till underleverantörer som en del av företaget medan företaget troligtvis ser 
underleverantörerna som en intressent. Därmed kommer underleverantörerna behandlas 
på samma sätt som kunderna i det sociala kontraktet, vilket enligt oss inte är 
exemplariskt. 
 
Istället bör företaget separera det sociala kontraktet, genom att först upprätta ett socialt 
kontrakt mellan dem, medarbetarna och deras underleverantörer, eller någon annan som 
arbetar under företagets namn. Detta för att se till att legitimitetsgapet dem emellan är så 
litet som möjligt, det vill säga att de arbetar mot samma mål, har förståelse för varandra 
och delar samma värderingar. Därefter kan ett socialt kontrakt skapas mellan företaget, 
tillsammans med anställda och underleverantörer, med dess andra intressenter och 
samhället. I och med denna process som avser att två sociala kontrakt bildas, leder det 
till att eventuella legitimitetsgap bör kunna minimeras ytterligare än om bara ett skapas, 
som legitimitetsteorin syftar till. 
 
Sammanfattningsvis är det teoretiska bidraget alltså en form av utveckling av 
legitimitetsteorin, inriktat på det sociala kontraktet. Eftersom teorin upplevs så pass 
välanvänd praktiskt finns ett behov av att utveckla och förbättra i den mån det är 
möjligt. Att dela upp det sociala kontraktet i två, eller ännu fler om det är nödvändigt, 
anser vi skulle vara en utveckling av teorin eftersom det skulle vara användbart för 
företag i praktiken. 

7.2 Praktiskt bidrag 
Examensarbetet är en hjälp för företag som inför nästa års hållbarhetsredovisning väljer 
att implementera G4. De tabeller som utformats som mall till innehållsanalysen och 
återfinns i bilagorna 1, 2 och 3 utgör ett verktyg för att underlätta övergången. En av 
anledningarna till att förändringarna i resultatindikatorerna ställdes upp var att många av 
dem bytt kodnamn i G4. De innehöll samma information som i G3/G3.1, men var 
placerade under en annan indikator. Under intervjuerna framgick det att företag upplevt 
det som tidskrävande att leta reda på indikatorer som redovisats året innan eftersom de 
bytt kodnamn. Skillnaderna i principen om väsentlighet framgår och indikatorerna är 
uppställda enligt förändringarna, vilket tydliggör skillnaderna. Arbetet bidrar även med 
att göra det praktiskt lättare för företag. Detta eftersom information sammanställts 
gällande hur väsentlighetsanalyserna har gått till hos de studerade företagen som kan 
inspirera andra företag till hur de väljer att utforma sina.  
 
Det praktiska bidraget skulle även kunna vara en hjälp till GRI. Detta genom att arbetet 
utgör en tidig utvärdering av G4 i Sverige och utifrån resultatet får GRI vetskap om att 
förändringarna i huvudsak har mottagits positivt. 

7.3 Praktiska rekommendationer 
Rekommendationer till företag som står inför utmaningen att i hållbarhetsredovisningen 
implementera G4 följer nedan: 
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• Det är fördelaktigt att redan i planeringsprocessen identifiera företagets väsentliga 

aspekter. Detta för att tidigt i processen få ett underlag som är lämpligt för att planera 
och utföra rapporteringen ifrån. Därför är det värdefullt om väsentlighetsanalysen 
genomförs i ett tidigt skede. Viktigt att ha i åtanke är att väsentlighetsanalysen tar 
olika lång tid beroende på omfattning, företagets storlek, vilka intressenter som 
identifieras att ingå etc. 

• Det är viktigt att företaget har en tanke om hur intressenternas åsikter ska samlas in, 
för att besluta om vilken metod som bäst lämpar sig för detta ändamål. Studien har 
tagit del av olika tillvägagångssätt för att samla in åsikter från intressenterna. Bland 
annat förekommer intervjuer och enkäter, dessutom kan forum via företagshemsidor 
användas för att samla in åsikter från intressenterna. Dessutom kan underlaget 
utgöras av information som inhämtats löpande i form av dialog med intressenter. 
Beroende på intressenternas inverkan samt deras geografiska spridning kan olika 
tillvägagångssätt vara applicerbara. 

• Under arbetets gång har det uppmärksammats att det förenklar att basera 
väsentlighetsanalysen på GRI:s aspekter och indikatorer när intressenterna tillfrågas. 
Det blir tydligare vad intressenterna anser som väsentligt, vilket underlättar för 
företagen och gör materialet mer hanterbart och lättarbetat. 

• Riktlinjerna i G4 stället högre krav på att företag ska redovisa tydligt hur 
väsentlighetsanalysen genomförts. Under studien har uppmärksammats att företag 
framställer sina väsentlighetsanalyser olika tydligt. Resultatet är att det upplevs 
positivt med företag som är transparenta gällande hur processen gått till och vilka 
intressenter som involverats. 

• En tydlig figur eller beskrivning över vilka som anses vara företagets väsentliga 
områden, samt hur dessa graderas inbördes är fördelaktigt. Det uppfattas tydligt av 
läsaren och anses av företagen även fungera som en hjälp vad gäller beslut om vilka 
arbetsområden som prioriteras. 

7.4 Förslag till framtida forskning 
Studien är troligtvis en av de första som undersöker implementeringen av G4. Baserat 
på detta examensarbete ses möjligheter att ge förslag till framtida forskning. 
 
• Företag som väljer att hållbarhetsredovisa enligt GRI ska senast i december 2015 

implementera G4. Inom några år har samtliga företag övergått till G4, vilket kan leda 
till att vissa effekter som eventuellt ännu inte fått genomslag visat sig. Därför finns 
det behov att en undersökning, lik vår, genomförs om ett antal år igen. 

• Vi har förstått att integrerad rapportering (IR) är det senaste inom redovisning som 
möjliggör att företag ska kunna integrera hållbarhetsmått i traditionella 
årsredovisningar för att ge intressenter ett mer heltäckande beslutsunderlag vid 
värderingar. I december år 2013 publicerades första ramverket för integrerad 
rapportering och därför ser vi att framtida forskning kan fokusera dess effekter. Detta 
kan exempelvis studeras utifrån ett företagsperspektiv. Det är även möjligt att studera 
utifrån ett intressentperspektiv för att få en förståelse om kvaliteten i redovisningen 
förbättras. 

• Denna studie har ett företagsperspektiv och samtliga medverkande företag ställde sig 
positiva till förändringarna i G4. Det vore därför intressant att även studera 
förändringarna utifrån ett intressentperspektiv. Detta för att få ytterligare en 
dimension kring huruvida G4 är ett steg framåt för hållbarhetsredovisningen. 
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Bilaga 1. Förändringar av GRI:s standardupplysningar 
 
 G3/G3.1 G4 

[K] Report scope and boundary Identified material aspects and 
boundaries 

 
Del 2 [V] 

 G4 – 17 
None.  

3.5 G4 – 18 
 
- Identify the topics and related indicators that are 

relevant, and therefore might be appropriate to 
report, by undergoing an iterative process using 
the principles of materiality, stakeholder 
inclusiveness, sustainability context, and 
guidance on setting the report boundary. 

- When identifying topics, consider the relevance 
of all indicator aspects identified in the GRI 
guidelines and applicable sector supplements. 
Also consider other topics, if any that are relevant 
to report. 

- From the set of relevant topics and indicators 
identified, use the tests listed for each principle to 
assess which topics and indicators are material, 
and therefore should be reported. 

- Use the principles to prioritize selected topics and 
decide which will be emphasized. 

- The specific methods or processes used for 
assessing materiality should: 

- Differ for, and can be defined by, each 
organization; 

- Always take into account the guidance 
and tests found in the GRI Reporting 
principles 

- Be disclosed. 
 

 
1. Identification  

- Consider the GRI aspects list and other topics 
of interest 

- Apply the principles of sustainability context 
and stakeholder inclusiveness: Identify the 
aspects – and other relevant topics – based on 
the relevant economic, environmental and 
social impacts related to all of the 
organization’s activities products services, and 
relationships, or on the influence they have on 
the assessments and decisions of stakeholders 

- Identify where the impacts occur: within or 
outside of the organization 

2. Prioritizing 
- Apply the principles of materiality and 

stakeholder inclusiveness: assess each aspect 
and other topic considered relevant for: 
- The significance of the organization’s 

economic, environmental and social 
impacts 

- The influence on stakeholder assessments 
and decisions 

- Identify the material aspects by combining 
these assessments 

- Define and document thresholds (criteria) that 
render an aspect material 

- For each material aspect identified, decide the 
level of coverage, the amount of data and 
narrative explanation to be disclosed 

- List the material aspects to be included in the 
report, along with their boundaries and the level 
of coverage 

3. Validation 
- Apply the principles of completeness and 

stakeholder inclusiveness> asses the list of 
material aspects against scope, aspect 
boundaries and time to ensure that the report 
provides a reasonable and balanced 
representation of the organization’s 
performance 

- Approve the list of identified material aspects 
with the relevant internal senior decision-maker 

- Prepare systems are processes to gather the 
information needed to be disclosed 

- Translate the identified material aspects into 
standard disclosures – DMA and Indicators 0 to 
report against. 

- Determine which information is available and 
explain those for which it still needs to establish 
management approaches and measurements 
systems. 

4. Review 
- Apply the principles of sustainability context 

and stakeholder engagement: Review the 
aspects that were material in the previous 
reporting period 

Use the result of the review to inform Step 1  
Identification for the next reporting cycle. 
 

 G4-19 
None. 



	  
	  

3.6 G4 – 20 and G4 – 21 
Step 1. Define control and influence 
Judge wheater the value chain entities fall under the 
control or significant influence of the reporting 
organization 
Step 2. Assess impact 
Identify which entities have significant impacts on the 
reporting organization’s performance 
Step 3. Define inclusion in the boundary 
Set the report boundary taking into account the different 
types of indicators used 
Step 4. Disclose boundaries 
Disclose the boundary in the report 

 

a. Within the organization 
Impacts that make a topic relevant can occur within the 
organization. In the Guidelines, ‘within the organization’ 
means the group of entities that are reported in G4-17. 
These impacts do not always occur throughout the entire 
organization. During this step, the organization needs to 
evaluate in which entities within the organization the 
impact occurs. Refer to General Standard Disclosure G4-
20. 
 
b. Outside the organization 
Impacts that make a topic relevant can occur outside of the 
organization. There is no exhaustive list of outside parties 
to be considered in this process. Instead, the organization 
should attempt to capture the instances where a relevant 
impact occurs. These relevant impacts can be described as 
direct or indirect for some topics or as caused by, 
contributed to, or linked to the organization for others. For 
assessment purposes, the impacts that make the topic 
relevant outside of the organization can be grouped by 
their geographical location or the nature of the 
organization’s relationship to them (such as suppliers in 
country X). Refer to General Standard Disclosure G4-21. 
 
c. Within and outside of the organization  
Impacts that make a topic relevant can occur within or 
outside of the organization. When describing the 
boundaries for such topics, organizations should combine 
the considerations for determining boundaries within the 
organization and outside of the organization, as explained 
earlier. At the end of the step 1, the organization will have 
identified a list of relevant topics, along with their 
boundaries. In the next step, this list is assessed for 
materiality, reporting priority, and level of coverage in 

3.7 
Scope refers to the range of sustainability topics covered 
in a report. The sum of the topics and indicators should be 
sufficient to reflect significant economic, environmental, 
and social impacts. It should also enable stakeholders to 
assess the organization’s performance. In determining 
whether the information in the report is sufficient, the 
organization should consider both the results of 
stakeholder engagement processes and broad-based 
societal expectations that may not have surfaced directly 
through stakeholder engagement processes. 

3.8 
 
Boundary refers to the range of entities (e.g., subsidiaries, 
joint ventures, sub-contractors, etc.) whose performance 
is represented by the report. In setting the boundary for its 
report, an organization must consider the range of entities 
over which it exercises control and over which it 
exercises influence. In assessing influence, the 
organization will need to consider its ability to influence 
entities upstream (e.g., in its supply chain) as well as 
entities downstream (e.g., in its customers). The boundary 
may vary based on the specific aspect or type of 
information being reported 

3.9  
  

None. 
3.10 G4 – 22 

 
None. 

Restatements may result from:  
- Mergers or acquisitions 
- Change of base years or periods 
- Nature of business 

Measurement methods  

3.11 G4 – 23 
None. None. 

 

  



	  
	  

Bilaga 2. Samtliga av GRI:s aspekter och resultatindikatorer  
 
Skillnader mellan G3 och G3.1 är förtydligade med fet stil. 

G3 G3.1 G4 
ECONOMIC ECONOMIC ECONOMIC 

ASPECT: ECONOMIC 
PERFORMANCE 

 
EC1 Direct economic value 
generated and distributed, 
including revenues, operations 
costs, employee compensation, 
donations and other community 
investments, retained earnings, and 
payments to capital providers and 
governments 

EC2 Financial implications and 
other risks and opportunities for 
the organization’s activities due to 
climate change 

EC3 Coverage of the organization's 
defined benefit plan obligations 

EC4 Significant financial assistance 
received from government 

 
ASPECT: MARKET PRESENCE 
EC5 Range of ratios of standard 
entry level wage compared to local 
minimum wage at significant 
locations of operation  

EC6 Policy, practices, and 
proportion of spending on locally-
based suppliers at significant 
locations of operations 

EC7 Procedures for local hiring and 
proportion of senior management 
hired from the local community at 
locations of significant operation 

 
ASPECT: INDIRECT ECONOMIC 
IMPACTS 

EC8 Development and impact of 
infrastructure and investments and 
serviced provided primarily for 
public benefit through commercial, 
in kind, or pro bono engagement  

EC9 Understanding and describing 
significant indirect economic 
impacts, including the extent of 
impacts  

 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECT: ECONOMIC 
PERFORMANCE 
 
EC1 Direct economic value 
generated and distributed, including 
revenues, operations costs, employee 
compensation, donations and other 
community investments, retained 
earnings, and payments to capital 
providers and governments 
EC2 Financial implications and other 
risks and opportunities for the 
organization’s activities due to 
climate change 
EC3 Coverage of the organization's 
defined benefit plan obligations 
EC4 Significant financial assistance 
received from government 
 
ASPECT: MARKET PRESENCE 
EC5 Range of ratios of standard 
entry level wage by gender 
compared to local minimum wage at 
significant locations of operation  
EC6 Policy, practices, and proportion 
of spending on locally-based 
suppliers at significant locations of 
operations 
EC7 Procedures for local hiring and 
proportion of senior management 
hired from the local community at 
locations of significant operation 
 
ASPECT: INDIRECT ECONOMIC 
IMPACTS 
EC8 Development and impact of 
infrastructure and investments and 
serviced provided primarily for 
public benefit through commercial, 
in kind, or pro bono engagement  
EC9 Understanding and describing 
significant indirect economic 
impacts, including the extent of 
impacts 

ASPECT: ECONOMIC 
PERFORMANCE 
 
EC1 Direct economic value 
generated and distributed 
EC2 Financial implications and other 
risks and opportunities for the 
organization's activities due to 
climate change 
EC3 Coverage of the organization's 
defined benefit plan obligations 
EC4 Financial assistance received 
from government 
 
ASPECT: MARKET PRESENCE 
EC5 Ratios of standard entry level 
wage by gender compared to local 
minimum wage at significant 
locations of operation 
EC6 Proportion of senior 
management hired from the local 
community at significant locations of 
operation 
 
ASPECT: INDIRECT ECONOMIC 
IMPACT 
EC7 Development and impact of 
infrastructure investments and 
services supported 
EC8 Significant indirect economic 
impacts, including the extent of 
impacts 
 
ASPECT: PROCUREMENT 
PRACTICES 
EC9 Proportion of spending on local 
suppliers at significant locations of 
operation 
 



	  
	  

ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL 
 
ASPECT: MATERIALS 
EN1 Material used by weight or 
volume 

EN2 Percentage of materials used 
that are recycled input material 

 
ASPECT: ENERGY 
EN3 Direct energy consumption by 
primary energy source 

EN4 Indirect energy consumption 
by primary source 

EN5 Energy saved through 
conservation and efficiency 
improvements 

EN6 Initiatives to provide energy-
efficient or renewable energy based 
products and services, and 
reductions in energy requirements 
as a result of these initiatives 

EN7 Initiatives to reduce indirect 
energy consumption and reductions 
achieved 

 
ASPECT: WATER 
EN8 Total water withdrawal by 
source 

EN9 Water sources significantly 
affected by withdrawal of water 

EN10 Percentage and total volume 
of water recycled and reused 

 
ASPECT: BIODIVERSITY 
EN11 Location and size of land 
owned, leased, managed in, or 
adjacent to, projected areas and 
areas of high biodiversity value 
outside protected areas. 

EN12 Description of significant 
impacts of activities, products, and 
services on biodiversity in 
projected areas and areas of high 
biodiversity value outside 
protected areas 

EN13 Habitats protected or restored 
EN14 Strategies, current actions, 
and future plans for managing 
impacts on biodiversity  

EN15 Number of IUCN Red List 
species and national conservation 
list species with habitats in areas 
affected by operations, by level of 
extinction risk 

 
ASPECT: EMISSIONS, 
EFFLUENTS, & 

WASTE 
EN16 Total direct and indirect 
greenhouse gas emissions by 

 
ASPECT: MATERIALS 
EN1 Material used by weight or 
volume 
EN2 Percentage of materials used 
that are recycled input material 
 
ASPECT: ENERGY 
EN3 Direct energy consumption by 
primary energy source 
EN4 Indirect energy consumption by 
primary source 
EN5 Energy saved due to 
conservation and efficiency 
improvements 
EN6 Initiatives to provide energy-
efficient or renewable energy based 
products and services, and reductions 
in energy requirements as a result of 
these initiatives 
EN7 Initiatives to reduce indirect 
energy consumption and reductions 
achieved 
 
ASPECT: WATER 
EN8 Total water withdrawal by 
source 
EN9 Water sources significantly 
affected by withdrawal of water 
EN10 Percentage and total volume of 
water recycled and reused 
 
ASPECT: BIODIVERSITY 
EN11 Location and size of land 
owned, leased, managed in, or 
adjacent to, projected areas and areas 
of high biodiversity value outside 
protected areas. 
EN12 Description of significant 
impacts of activities, products, and 
services on biodiversity in projected 
areas and areas of high biodiversity 
value outside protected areas 
EN13 Habitats protected or restored 
EN14 Strategies, current actions, and 
future plans for managing impacts on 
biodiversity  
EN15 Number of IUCN Red List 
species and national conservation list 
species with habitats in areas affected 
by operations, by level of extinction 
risk 
 
ASPECT: EMISSIONS, 
EFFLUENTS, & 
WASTE 
EN16 Total direct and indirect 
greenhouse gas emissions by weight 
EN17 Other indirect greenhouse gas 

 
ASPECT: MATERIALS 
EN1 Materials used by weight or 
volume  
EN2 Percentage of materials used 
that are recycled input materials 
 
ASPECT: ENERGY 
EN3 Energy consumption within the 
organization 
EN4 Energy consumption outside of 
the organization 
EN5 Energy intensity 
EN6 Reduction of energy 
consumption 
EN7 Reductions in energy 
requirements of products and 
services 
 
ASPECT: WATER 
EN8 Total water withdrawal by 
source 
EN9 Water sources significantly 
affected by withdrawal of water 
EN10 Percentage and total volume of 
water recycled and reused 
 
ASPECT: BIODIVERSITY 
EN11 Operational sites 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 
EN13 Habitats protected or restored 
EN14 Total number of INCN Red 
List species and national 
conservation list species with habitats 
in areas affected by operations, by 
level of extinction risk 
 
ASPECT: EMISSIONS 
EN15 Direct greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 1) 
EN16 Energy indirect greenhouse 
gas (GHG) emissions (Scope 2) 
EN17 Other indirect greenhouse gas 
(GHG) emissions (Scope 3) 
EN18 Greenhouse gas (GHG) 
emissions intensity  
EN19 Reduction of greenhouse gas 
(GHG) emissions 
EN20 Emissions of ozone-depleting 
substances (ODS) 
EN21 NO, SO, and other 



	  
	  

weight 
EN17 Other indirect greenhouse gas 
emissions by weight 

EN18 Initiatives to reduce 
greenhouse gas emissions and 
reductions achieved 

EN19 Emissions of ozone-depleting 
substances by weight  

EN20 NO, SO, and other air 
emissions by type and weight  

EN21 Total water discharges to 
water by quality and destination 

EN22 Total weight of waste by type 
and disposal method 

EN23 Total number and volume of 
significant spills  

EN24 Weight of transported, 
imported, exported, or treated 
waste deemed hazardous under the 
terms of the Basel Convention 
Annex, I, II, III, and VIII, and 
percentage of transported waste 
shipped internationally 

EN25 Identity, size, protected status, 
and biodiversity value of water 
bodies and related habitats 
significantly affected by the 
reporting organization’s discharges 
of water and runoff 

 
ASPECT: 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 

 
ASPECT: COMPLIANCE 
EN28 Monetary value of significant 
fines and total number of non-
monetary sanctions for 
noncompliance with environmental 
laws and regulations 

 
ASPECT: TRANSPORT 
EN29 Significant environmental 
impacts of transporting products 
and other goods and materials used 
for the organization’s operations, 
and transporting members of the 
workforce 

 
ASPECT: OVERALL 
EN30 Total environmental 
protection expenditures and 
investments by type 

emissions by weight 
EN18 Initiatives to reduce 
greenhouse gas emissions and 
reductions achieved 
EN19 Emissions of ozone-depleting 
substances by weight  
EN20 NO, SO, and other air 
emissions by type and weight  
EN21 Total water discharges to 
water by quality and destination 
EN22 Total weight of waste by type 
and disposal method 
EN23 Total number and volume of 
significant spills  
EN24 Weight of transported, 
imported, exported, or treated waste 
deemed hazardous under the terms of 
the Basel Convention Annex, I, II, 
III, and VIII, and percentage of 
transported waste shipped 
internationally 
EN25 Identity, size, protected status, 
and biodiversity value of water 
bodies and related habitats 
significantly affected by the reporting 
organization’s discharges of water 
and runoff 
 
ASPECT: 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 
 
ASPECT: COMPLIANCE 
EN28 Monetary value of significant 
fines and total number of non-
monetary sanctions for 
noncompliance with environmental 
laws and regulations 
 
ASPECT: TRANSPORT 
EN29 Significant environmental 
impacts of transporting products and 
other goods and materials used for 
the organization’s operations, and 
transporting members of the 
workforce 
 
ASPECT: OVERALL 
EN30 Total environmental protection 
expenditures and investments by type 
 

significant air emissions 
ASPECT: EFFLUENTS AND 
WASTE 
EN22 Total water discharge by 
quality and destination 
EN23 Total weight of waste by type 
and disposal method 
EN24 Total number and volume of 
significant spills 
EN25 Weight of transported, 
imported, exported, or treated waste 
deemed hazardous under the terms of 
the Basel Convention Annex I, II, III, 
and VIII, and percentage of 
transported waste shipped 
internationally 
EN 26 Identity, size, protected status, 
and biodiversity value of water 
bodies and related habitats 
significantly affected by the 
organization's discharges of water 
and runoff 
 
ASPECT: PRODUCTS AND 
SERVICES 
EN27 Extent of impact mitigation of 
environmental impacts of products 
and services 
EN28 Percentage of products sold 
and their packaging materials that are 
reclaimed by category 
 
ASPECT: COMPLIANCE 
EN29 Monetary value of significant 
fines and total number of non-
monetary sanctions for non-
compliance with environmental laws 
and regulations 
 
ASPECT: TRANSPORT 
EN30 Significant environmental 
impacts of transporting products and 
other goods and materials for the 
organization's operations, and 
transporting members of the 
workforce 
 
ASPECT: OVERALL 
EN31 Total environmental protection 
expenditures and investments by type 
 
ASPECT: SUPPLIER 
ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT  
EN32 Percentage of new suppliers 
that were screened using 
environmental criteria 
EN33 Significant actual and potential 
negative environmental impacts in 
the supply chain and actions taken 



	  
	  

 
ASPECT: ENVIRONMENTAL 
GRIEVANCE MECHANISMS 
EN34 Number of grievances about 
environmental impacts filed, 
addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms 
 

SOCIAL SOCIAL SOCIAL 
 
LABOUR PRACTICES AND 
DECENT WORK 

 
ASPECT: EMPLOYMENT 
LA1 Total workforce by 
employment type, employment 
contract, and region 

LA2 Total number and rate of 
employee turnover by age, gender, 
and region 

LA3 Benefits provided to full-time 
employees that are not provided to 
temporary or part time employees, 
by major operations 

ASPECT: 
LABOR/MANAGEMENT 
RELATIONS 

LA4 Percent of employees covered 
by collective bargaining 
agreements 

LA5 Minimum notice period 
regarding operational change, 
including whether it is specified in 
collective agreements 

ASPECT: OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY 

LA6 Percentage of workforce 
represented in formal joint 
management-worker health and 
safety committees that help 
monitor and advise on occupational 
health and safety programs 

LA7 Rates of injury, occupational 
diseases, lost days, and 
absenteeism, and total number of 
work-related 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 

LA9 Health and safety topics 
covered in formal agreements with 
unions 

ASPECT: TRAINING AND 
EDUCATION 

LA10 Average hours of training per 

 
LABOUR PRACTICES AND 
DECENT WORK 
 
ASPECT: EMPLOYMENT 
LA1 Total workforce by employment 
type, employment contract, and 
region, broken down by gender 
LA2 Total number and rate of new 
employee hires and employee 
turnover by age, gender, and region 
LA3 Benefits provided to full-time 
employees that are not provided to 
temporary or part time employees, by 
major operations 
LA15 Return to work and 
retention rates after parental leave, 
by gender 
ASPECT: 
LABOR/MANAGEMENT 
RELATIONS 
LA4 Percent of employees covered 
by collective bargaining agreements 
LA5 Minimum notice period(s) 
regarding operational change, 
including whether it is specified in 
collective agreements 
ASPECT: OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY 
LA6 Percentage of workforce 
represented in formal joint 
management-worker health and 
safety committees that help monitor 
and advise on occupational health 
and safety programs 
LA7 Rates of injury, occupational 
diseases, lost days, and absenteeism, 
and total number of work-related 
fatalities, by region and by gender 
LA8 Education, training, counseling, 
prevention, and risk control programs 
in place to assist workforce members, 
their families, or community 
members regarding serious diseases 
LA9 Health and safety topics 
covered in formal agreements with 
unions 
ASPECT: TRAINING AND 
EDUCATION 

 
LABOUR PRACTICES AND 
DECENT WORK 
 
ASPECT: EMPLOYMENT 
LA1 Total number and rates of new 
employee hires and employee 
turnover by age group, gender and 
region 
LA2 Benefits provided to full-time 
employees that are not provided to 
temporary or part-time employees, 
by significant locations of operation 
LA3 Return to work and retention 
rates after parental leave, by gender 
ASPECT: 
LABOR/MANAGEMENT 
RELATIONS 
LA4 Minimum notice periods 
regarding operational changes, 
including whether these are specified 
in collective agreements 
ASPECT: OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY 
LA5 Percentage of total workforce 
represented in formal joint 
management-worker health and 
safety committees that help monitor 
and advise on occupational health 
and safety programs 
LA6 Type of injury and rates of 
injury, occupational diseases, lost 
days and absenteeism, and total 
number of work-related fatalities, by 
region and by gender 
LA7 Workers with high incidence or 
high risk of diseases related to their 
occupation 
LA8 Health and safety topics 
covered in formal agreements with 
trade unions 
ASPECT: TRAINING AND 
EDUCATION 
LA9 Average hours of training per 
year per employee by gender, and by 
employee category 
LA10 Programs for skills 
management and lifelong learning 
that support the continued 



	  
	  

year per employee by employee 
category 

LA11 Programs for skills 
management and lifelong learning 
that support the continued 
employability of employees and 
assists them in managing career 
endings 

LA12 Percentage of employees 
receiving regular performance and 
career development reviews 

ASPECT: DIVERSITY AND 
EQUAL OPPORTUNITY 

LA13 Composition of governance 
bodies and breakdown of 
employees per employee 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 
 
ASPECT: 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 screening, and actions taken 

HR3 Total hours of employee 
training on policies and procedures 
concerning aspects of human rights 
that are relevant to operations, 
including the percentage of 
employees trained 

ASPECT: NONDISCRIMINATION 
HR4 Total number of incidents of 
discrimination and corrective 
actions taken 

ASPECT: FREEDOM OF 
ASSOCIATION AND 

COLLECTIVE BARGAINING 
HR5 Operations identified in which 
the right to exercise freedom of 
association and collective 
bargaining may at significant risk, 
and actions taken to support these 
rights 

ASPECT: 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 

LA10 Average hours of training per 
year per employee by gender, and 
by employee category 
LA11 Programs for skills 
management and lifelong learning 
that support the continued 
employability of employees and 
assists them in managing career 
endings 
LA12 Percentage of employees 
receiving regular performance and 
career development reviews, by 
gender 
ASPECT: DIVERSITY AND 
EQUAL OPPORTUNITY 
LA13 Composition of governance 
bodies and breakdown of employees 
per employee category according to 
gender, age group, minority group 
membership, and other indicators of 
diversity 
LA14 Ratio of basic salary and 
remuneration of men to women by 
employee category, by significant 
locations of operation 
 
HUMAN RIGHTS 
 
ASPECT: INVESTMENT AND 
PROCUREMENT PRACTICES 
HR1 Percentage and total number of 
significant investment agreements 
and contracts that include clauses 
incorporating human rights 
concerns or that have undergone 
human rights screening 
HR2 Percentage of significant 
suppliers, contractors and other 
business partners that have 
undergone screening on human rights 
screening, and actions taken 
HR3 Total hours of employee 
training on policies and procedures 
concerning aspects of human rights 
that are relevant to operations, 
including the percentage of 
employees trained 
ASPECT: NONDISCRIMINATION 
HR4 Total number of incidents of 
discrimination and corrective actions 
taken 
ASPECT: FREEDOM OF 
ASSOCIATION AND 
COLLECTIVE BARGAINING 
HR5 Operations and significant 
suppliers identified in which the 
right to exercise freedom of 
association and collective bargaining 
may at significant risk, and actions 
taken to support these rights 

employability of employees and 
assist them in managing career 
endings 
LA11 Percentage of employees 
receiving regular performance and 
career development reviews, by 
gender and by employee category 
ASPECT: DIVERSITY AND 
EQUAL OPPORTUNITY 
LA12 Composition of governance 
bodies and breakdown of employees 
per employee category according to 
gender, age group, minority group 
membership, and other indicators of 
diversity 
ASPECT: EQUAL 
REMUNERATION FOR WOMEN 
AND MEN 
LA13 Ratio of basic salary and 
remuneration of women to men by 
employee category by significant 
locations of operation 
ASPECT: SUPPLIER 
ASSESSMENT FOR LABOR 
PRACTICES 
LA14 Percentage of new suppliers 
that were screened using labor 
practices criteria 
LA15 Significant actual and potential 
negative impacts for labor practices 
in the supply chain and actions taken 
ASPECT: LABOR PRACTICES 
GRIEVANCE MECHANISMS 
LA16 Number of grievances about 
labor practices filed, addressed, and 
resolved through formal grievance 
mechanisms 
 
HUMAN RIGHTS 
 
ASPECT: INVESTMENT 
HR1 Total number and percentage of 
significant investment agreements 
and contracts that include human 
rights clauses or that underwent 
human rights screening 
HR2 Total hours of employee 
training on human rights policies or 
procedures concerning aspects of 
human rights that are relevant to 
operations, including the percentage 
of employees trained 
ASPECT: NON-DISCRIMINATION  
HR3 Total number of incidents of 
discrimination and corrective actions 
taken 
ASPECT: FREEDOM OF 
ASSOCIATION AND 
COLLECTIVE BARGAINING 
HR4 Operations and suppliers 



	  
	  

ASPECT: FORCED AND 
COMPULSORY LABOR 

HR7 Operations and significant 
suppliers identified as having 
significant risk for incidents of 
forced or compulsory labor, and 
measures to contribute to the 
elimination of all forms of forced 
and compulsory labor 

ASPECT: SECURITY 
PRACTICES 

HR8 Percentage of security 
personnel trained in the 
organization’s policies or 
procedures concerning aspects of 
human rights that are relevant to 
operations 

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS 
HR9 Total number of incidents of 
violations involving rights of 
indigenous people and actions 
taken 

 
SOCIETY 
 
ASPECT: LOCAL 
COMMUNITIES 

SO1 Nature, scope, and 
effectiveness of any programs and 
practices that assess and manage 
the impacts of operations on 
communities, including entering, 
operating, and exiting 

ASPECT: CORRUPTION 
SO2 Percentage and total number of 
business units analyzed for risks 
related to corruption 

SO3 Percentage of employees 
trained in organization’s 
anticorruption policies and 
procedures 

SO4 Actions taken in response to 
incidents of corruption 

ASPECT: PUBLIC POLICY 
SO5 Public policy positions and 
participation in public policy 
development and lobbying 

SO6 Total value of financial and in 
kind contributions to political 
parties, politicians, and related 
institutions by country 

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE 
BEHAVIOR 

SO7 Total number of legal actions 
for anti-competitive behavior, 
antitrust, and monopoly practices 
and their outcomes 

ASPECT: COMPLIANCE 
S08 Monetary value of significant 
fines and total number of non-

ASPECT: CHILD LABOR 
HR6 Operations and significant 
suppliers identified as having 
significant risk for incidents of child 
labor, and measures taken to 
contribute to the effective abolition 
of child labor 
ASPECT: FORCED AND 
COMPULSORY LABOR 
HR7 Operations and significant 
suppliers identified as having 
significant risk for incidents of 
forced or compulsory labor, and 
measures to contribute to the 
elimination of all forms of forced and 
compulsory labor 
ASPECT: SECURITY PRACTICES 
HR8 Percentage of security 
personnel trained in the 
organization’s policies or procedures 
concerning aspects of human rights 
that are relevant to operations 
ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS 
HR9 Total number of incidents of 
violations involving rights of 
indigenous people and actions taken 
ASPECT: ASSESSMENT 
HR10 Percentage and total 
number of operations that have 
been subject to human rights 
reviews and/or impact assessments 
ASPECT: REMEDIATION 
HR11 Number of grievances 
related to human rights filed, 
addressed and resolved through 
formal grievance mechanisms 
 
SOCIETY 
 
ASPECT: LOCAL COMMUNITIES 
SO1 Percentage of operations with 
implemented local community 
engagement, impact assessments, 
and development programs 
SO9 Operations with significant 
potential or actual negative 
impacts on local communities 
SO10 Prevention and mitigation 
measures implemented in 
operations with significant 
potential or actual negative 
impacts on local communities 
ASPECT: CORRUPTION 
SO2 Percentage and total number of 
business units analyzed for risks 
related to corruption 
SO3 Percentage of employees trained 
in organization’s anticorruption 
policies and procedures 
SO4 Actions taken in response to 

identified in which the right to 
exercise freedom of association and 
collective bargaining may be violated 
or at significant risk, support these 
rights and measures taken to support 
these rights 
ASPECT: CHILD LABOR 
HR5 Operations and suppliers 
identified as having significant risk 
for incidents of child labor, and 
measures taken to contribute to the 
effective abolition of child labor 
ASPECT: FORCED OR 
COMPULSORY LABOR  
HR6 Operations and suppliers 
identified as having significant risk 
for incidents of forced or compulsory 
labor, and measures to contribute to 
the elimination of all forms of forced 
or compulsory labor 
ASPECT: SECURITY PRACTICES 
HR7 Percentage of security 
personnel trained in the 
organization's human rights policies 
or procedures that are relevant to 
operations 
ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS 
HR8 Total number of incidents of 
violations involving rights of 
indigenous peoples and actions taken 
ASPECT: ASSESSMENT 
HR9 Total number and percentage of 
operations that have been subject to 
human rights reviews or impact 
assessments 
ASPECT: SUPPLIER HUMAN 
RIGHTS ASSESSMENT 
HR10 Percentage of new suppliers 
that were screened using human 
rights criteria 
HR11 Significant actual and potential 
negative human rights impacts in the 
supply chain and actions taken 
ASPECT: HUMAN RIGHTS 
GRIEVANCE MECHANISMS 
HR12 Number of grievances about 
human rights impacts filed, 
addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms 
 
SOCIETY 
 
ASPECT: LOCAL COMMUNITIES 
SO1 Percentage of operations with 
implemented local community 
engagement, impact assessments, and 
development programs 
SO2 Operations with significant 
actual and potential negative impacts 
on local communities 



	  
	  

monetary sanctions for non-
compliance with laws and 
regulations 

 
PRODUCT RESPONSIBILITY 
 
ASPECT: CUSTOMER HEALTH 
AND SAFETY 

PR1 Life cycle stages in which 
health and safety impacts of 
products and services are assessed 
for improvement, and percentages 
of significant products and services 
categories subject to such 
procedures 

PR2 Total number of incidents of 
non-compliance with regulations 
and voluntary codes concerning 
health and safety impacts of 
products and services during their 
life cycle, by type of outcomes 

ASPECT: PRODUCT AND 
SERVICE LABELING 

PR3 Type of product and service 
information required by 
procedures, and percentages of 
significant products and services 
subject to such information 
requirements 

PR4 Total number of incidents of 
non-compliance with regulations 
and voluntary codes concerning 
product and service information 
and labeling, by type of outcomes 

PR5 Practices related to customer 
satisfaction, including results of 
surveys measuring customer 
satisfaction 

ASPECT: MARKETING 
COMMUNICATIONS 

PR6 Programs for adherence to 
laws, standards, and voluntary 
codes related to marketing 
communications, including 
advertising, promotion, and 
sponsorship 

PR7 Total number of incidents of 
non-compliance with regulations 
and voluntary codes concerning 
marketing communications, 
including advertising, promotion, 
and sponsorship by type of 
outcomes 

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY 
PR8 Total number of substantiated 
complaints regarding breaches of 
customer privacy and losses of 
customer data 

ASPECT: COMPLIANCE 
PR9 Monetary value of significant 

incidents of corruption 
ASPECT: PUBLIC POLICY 
SO5 Public policy positions and 
participation in public policy 
development and lobbying 
SO6 Total value of financial and in 
kind contributions to political parties, 
politicians, and related institutions by 
country 
ASPECT: ANTI-COMPETITIVE 
BEHAVIOR 
SO7 Total number of legal actions 
for anti-competitive behavior, 
antitrust, and monopoly practices and 
their outcomes 
ASPECT: COMPLIANCE 
S08 Monetary value of significant 
fines and total number of non-
monetary sanctions for non-
compliance with laws and regulations 
 
PRODUCT RESPONSIBILITY 
 
ASPECT: CUSTOMER HEALTH 
AND SAFETY 
PR1 Life cycle stages in which health 
and safety impacts of products and 
services are assessed for 
improvement, and percentages of 
significant products and services 
categories subject to such procedures 
PR2 Total number of incidents of 
non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning health 
and safety impacts of products and 
services during their life cycle, by 
type of outcomes 
ASPECT: PRODUCT AND 
SERVICE LABELING 
PR3 Type of product and service 
information required by procedures, 
and percentages of significant 
products and services subject to such 
information requirements 
PR4 Total number of incidents of 
non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning product 
and service information and labeling, 
by type of outcomes 
PR5 Practices related to customer 
satisfaction, including results of 
surveys measuring customer 
satisfaction 
ASPECT: MARKETING 
COMMUNICATIONS 
PR6 Programs for adherence to laws, 
standards, and voluntary codes 
related to marketing 
communications, including 
advertising, promotion, and 

ASPECT: CORRUPTION 
SO3 Total number and percentage of 
operations assessed for risks related 
to corruption and the significant risks 
identified  
SO4 Communication and training on 
anti-corruption policies and 
procedures 
SO5 Confirmed incidents of 
corruption and actions taken 
ASPECT: PUBLIC POLICY 
SO6 Total value of political 
contributions by country and 
recipient/beneficiary 
ASPECT: ANTI-COMPETITIVE 
BEHVAVIOR 
SO7 Total number of legal actions 
for anti-competitive behavior, anti-
trust, and monopoly practices and 
their outcomes 
ASPECT: COMPLIANCE 
SO8 Monetary value of significant 
fines and total number of non-
monetary sanctions for non-
compliance with laws and regulations 
ASPECT: SUPPLIER 
ASSESSMENT FOR IMPACTS ON 
SOCIETY 
SO9 Percentage of new suppliers that 
were screened using criteria for 
impacts on society 
S10 Significant actual and potential 
negative impacts on society in the 
supply chain and actions taken 
ASPECT: GRIEVANCE 
MECHANISMS FOR IMPACTS 
ON SOCIETY 
SO11 Number of grievances about 
impacts on society filed, addressed, 
and resolved through formal 
grievance mechanisms 
PRODUCT RESPONSIBILITY 
 
ASPECT: CUSTOMER HEALTH 
AND SAFETY 
PR1 Percentage of significant 
product and service categories for 
which health and safety impacts are 
assessed for improvement 
PR2 Total number of incidents of 
non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning the 
health and safety impacts of products 
and services during their life cycle, 
by type of outcomes 
ASPECT: PRODUCT AND 
SERVICE LABELING 
PR3 Type of product and service 
information required by the 
organization's procedures for product 



	  
	  

 
 
 
  

fines for non-compliance with laws 
and regulations concerning the 
provision and use of products and 
services 

 
  
 

sponsorship 
PR7 Total number of incidents of 
non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning 
marketing communications, 
including advertising, promotion, and 
sponsorship by type of outcomes 
ASPECT: CUSTOMER PRIVACY 
PR8 Total number of substantiated 
complaints regarding breaches of 
customer privacy and losses of 
customer data 
ASPECT: COMPLIANCE 
PR9 Monetary value of significant 
fines for non-compliance with laws 
and regulations concerning the 
provision and use of products and 
services 
 

and service information and labeling, 
and percentage of significant product 
and service categories subject to such 
information requirements 
PR4 Total number of incidents of 
non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning product 
and service information and labeling, 
by type of outcomes 
PR5 Results of surveys measuring 
customer satisfaction 
ASPECT: MARKETING 
COMMUNICATIONS 
PR6 Sale of banned or disputed 
products 
PR7 Total number of incidents of 
non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning 
marketing communications, 
including advertising, promotion, and 
sponsorship by type of customers 
ASPECT: CUSTOMER PRIVACY 
PR8 Total number of substantiated 
complaints regarding breaches of 
customer privacy and losses of 
customer data 
ASPECT: COMPLIANCE 
PR9 Monetary value of significant 
fines for non-compliance with laws 
and regulations concerning the 
provision and use of products and 
services 



	  
	  

Bilaga 3. Förändringar i GRI:s resultatindikatorer 
 

G3 vs. G4 G3.1 vs. G4 
ECONOMIC ECONOMIC 

OFÖRÄNDRADE: (2) 
EC1 Direct economic value generated and 
distributed 
EC3 Coverage of the organization’s defined benefit 
plan obligations 
 
FÖRÄNDRADE: (7) 
EC2 Financial implications and other risks and 
opportunities for the organization’s activities due to 
climate change 
EC4 Financial assistance received from government 
EC5 Ratios of standard entry level wage by gender 
compared to local minimum wage at significant 
locations of operation 
EC6 Proportion of senior management hired from 
the local community at significant locations of 
operation 
EC7 Development and impact of infrastructure 
investments and services supported 
EC8 Significant indirect economic impacts, 
including the extent of impacts 
EC9 Proportion of spending on local suppliers at 
significant locations of operation 
 
BORTTAGNA: (0) 
 
NYA: (0) 

OFÖRÄNDRADE: (3) 
EC1 Direct economic value generated and 
distributed 
EC3 Coverage of the organization’s defined benefit 
plan obligations 
EC5 Ratios of standard entry level wage by gender 
compared to local minimum wage at significant 
locations of operation 
 
FÖRÄNDRADE: (6) 
EC2 Financial implications and other risks and 
opportunities for the organization’s activities due to 
climate change 
EC4 Financial assistance received from government 
EC6 Proportion of senior management hired from 
the local community at significant locations of 
operation 
EC7 Development and impact of infrastructure 
investments and services supported 
EC8 Significant indirect economic impacts, 
including the extent of impacts 
EC9 Proportion of spending on local suppliers at 
significant locations of operation 
 
BORTTAGNA: (0) 
 
NYA: (0) 

ENVIRONMENT ENVIRONMENT 
OFÖRÄNDRADE: (12) 
EN1 Materials used by weight or volume 
EN2 Percentage of materials used that are recycled 
input materials 
EN11 Operational sites 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 
EN14 Total number of INCN Red List species and 
national conservation list species with habitats in 
areas affected by operations, by level of extinction 
risk 
EN24 Total number and volume of significant spills 
EN25 Weight of transported, imported, exported, or 
treated waste deemed hazardous under the terms of 
the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and 
percentage of transported waste shipped 
internationally 
EN26 Identity, size, protected status, and 
biodiversity value of water bodies and related 
habitats significantly affected by the organization’s 
discharges of water and runoff 
EN28 Percentage of products sold and their 
packaging materials that are reclaimed by category 

OFÖRÄNDRADE: (13) 
EN1 Materials used by weight or volume 
EN2 Percentage of materials used that are recycled 
input materials 
EN11 Operational sites 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 
EN14 Total number of INCN Red List species and 
national conservation list species with habitats in 
areas affected by operations, by level of extinction 
risk 
EN23 Total weight of waste by type and disposal 
method 
EN24 Total number and volume of significant spills 
EN25 Weight of transported, imported, exported, or 
treated waste deemed hazardous under the terms of 
the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and 
percentage of transported waste shipped 
internationally 
EN26 Identity, size, protected status, and 
biodiversity value of water bodies and related 
habitats significantly affected by the organization’s 
discharges of water and runoff 



	  
	  

EN29 Monetary value of significant fines and total 
number of non-monetary sanctions for non-
compliance with environmental laws and 
regulations 
EN30 Significant environmental impacts of 
transporting products and other goods and materials 
for the organization’s operations, and transporting 
members of the workforce 
EN31 Total environmental protection expenditures 
and investments by type 
 
FÖRÄNDRADE: (16) 
EN3 Energy consumption within the organization 
EN6 Reduction of energy consumption 
EN7 Reductions in energy requirements of products 
and services 
EN8 Total water withdrawal by source 
EN9 Water sources significantly affected by 
withdrawal of water 
EN10 Percentage and total volume of water 
recycled and reused 
EN13 Habitats protected or restored 
EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions 
(Scope 1) 
EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 2) 
EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 3) 
EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) 
emissions 
EN20 Emissions of ozone-depleting substances 
(ODS) 
EN21 NO, SO, and other significant air emissions 
EN22 Total water discharge by quality and 
destination 
EN23 Total weight of waste by type and disposal 
method 
EN27 Extent of impact mitigation of environmental 
impacts of products and services 
 
BORTTAGNA: (1) 
EN14 Strategies protecting ecosystems 
 
NYA: (6) 
EN4 Energy consumption outside of the 
organization 
EN5 Energy intensity 
EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity  
EN32 Percentage of new suppliers that were 
screened using environmental criteria 
EN33 Significant actual and potential negative 
environmental impacts in the supply chain and 
actions taken 
EN34 Number of grievances about environmental 
impacts filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms 
 

EN28 Percentage of products sold and their 
packaging materials that are reclaimed by category 
EN29 Monetary value of significant fines and total 
number of non-monetary sanctions for non-
compliance with environmental laws and 
regulations 
EN30 Significant environmental impacts of 
transporting products and other goods and materials 
for the organization’s operations, and transporting 
members of the workforce 
EN31 Total environmental protection expenditures 
and investments by type 
 
FÖRÄNDRADE: (16) 
EN3 Energy consumption within the organization 
EN6 Reduction of energy consumption 
EN7 Reductions in energy requirements of products 
and services 
EN8 Total water withdrawal by source 
EN9 Water sources significantly affected by 
withdrawal of water 
EN10 Percentage and total volume of water 
recycled and reused 
EN13 Habitats protected or restored 
EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions 
(Scope 1) 
EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 2) 
EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 3) 
EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) 
emissions 
EN20 Emissions of ozone-depleting substances 
(ODS) 
EN21 NO, SO, and other significant air emissions 
EN22 Total water discharge by quality and 
destination 
EN23 Total weight of waste by type and disposal 
method 
EN27 Extent of impact mitigation of environmental 
impacts of products and services 
 
BORTTAGNA: (1) 
EN14 Strategies protecting ecosystems 
 
NYA: (6) 
EN4 Energy consumption outside of the 
organization 
EN5 Energy intensity 
EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity  
EN32 Percentage of new suppliers that were 
screened using environmental criteria 
EN33 Significant actual and potential negative 
environmental impacts in the supply chain and 
actions taken 
EN34 Number of grievances about environmental 
impacts filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms 
 
 



	  
	  

SOCIAL 
LABOR PRACTICES AND DECENT WORK 

SOCIAL 
LABOR PRACTICES AND DECENT WORK 

OFÖRÄNDRADE: (3) 
LA5 Percentage of total workforce represented in 
formal joint management-worker health and safety 
committees that help monitor and advise on 
occupational health and safety programs 
LA8 Health and safety topics covered in formal 
agreements with trade unions 
LA10 Programs for skills management and lifelong 
learning that support the continued employability of 
employees and assist them in managing career 
endings 
 
FÖRÄNDRADE: (5) 
LA2 Benefits provided to full-time employees that 
are not provided to temporary or part-time 
LA6 Type of injury and rates of injury, 
occupational diseases, lost days and absenteeism, 
and total number of work-related fatalities, by 
region and by gender 
LA7 Workers with high incidence or high risk of 
diseases related to their occupation 
LA9 Average hours of training per year per 
employee by gender, and by employee category 
LA11 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews, by 
gender and by employee category 
LA12 Composition of governance bodies and 
breakdown of employees per employee category 
according to gender, age group, minority group 
membership, and other indicators of diversity 
LA13 Ratio of basic salary and remuneration of 
women to men by employee category by significant 
locations of operation 
 
BORTTAGNA: (2) 
LA1 Total workforce by employment type, 
employment contract, and region, broken down by 
gender 
LA4 Percentage of employees covered by collective 
bargaining agreements.  
NYA: (4) 
LA3 Return to work and retention rates after 
parental leave, by gender 
LA14 Percentage of new suppliers that were 
screened using labor practices criteria 
LA15 Significant actual and potential negative 
impacts for labor practices in the supply chain and 
actions taken 
LA16 Number of grievances about labor practices 
filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms 

 

OFÖRÄNDRADE: (9) 
LA1 Total number and rates of new employee hires 
and employee turnover by age group, gender and 
region 
LA3 Return to work and retention rates after 
parental leave, by gender 
LA4 Minimum notice periods regarding operational 
changes, including whether these are specified in 
collective agreements 
LA5 Percentage of total workforce represented in 
formal joint management-worker health and safety 
committees that help monitor and advise on 
occupational health and safety programs 
LA8 Health and safety topics covered in formal 
agreements with trade unions 
LA9 Average hours of training per year per 
employee by gender, and by employee category 
LA10 Programs for skills management and lifelong 
learning that support the continued employability of 
employees and assist them in managing career 
endings 
LA11 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews, by 
gender and by employee category 
LA12 Composition of governance bodies and 
breakdown of employees per employee category 
according to gender, age group, minority group 
membership, and other indicators of diversity 
 
FÖRÄNDRADE: (4) 
LA2 Benefits provided to full-time employees that 
are not provided to temporary or part-time 
employees, by significant locations of operation 
LA6 Type of injury and rates of injury, 
occupational diseases, lost days and absenteeism, 
and total number of work-related fatalities, by 
region and by gender 
LA7 Workers with high incidence or high risk of 
diseases related to their occupation 
LA13 Ratio of basic salary and remuneration of 
women to men by employee category by significant 
locations of operation 
 
BORTTAGNA: (2) 
LA1 Total workforce by employment type, 
employment contract, and region, broken down by 
gender 
LA4 Percent of employees covered by collective 
bargaining agreements 
 
NYA: (3) 
LA14 Percentage of new suppliers that were 
screened using labor practices criteria 
LA15 Significant actual and potential negative 
impacts for labor practices in the supply chain and 
actions taken 
LA16 Number of grievances about labor practices 
filed, addressed, and resolved through formal 



	  
	  

grievance mechanisms 
 

HUMAN RIGHTS HUMAN RIGHTS 
OFÖRÄNDRADE: (4) 
HR2 Total hours of employee training on human 
rights policies or procedures concerning aspects of 
human rights that are relevant to operations, 
including the percentage of employees trained 
HR3 Total number of incidents of discrimination 
and corrective actions taken 
HR7 Percentage of security personnel trained in the 
organization's human rights policies or procedures 
that are relevant to operations 
HR8 Total number of incidents of violations 
involving rights of indigenous peoples and actions 
taken 
 
FÖRÄNDRADE: (5) 
HR1 Total number and percentage of significant 
investment agreements and contracts that include 
human rights clauses or that underwent human 
rights screening 
HR4 Operations and suppliers identified in which 
the right to exercise freedom of association and 
collective bargaining may be violated or at 
significant risk, support these rights and measures 
taken to support these rights 
HR5 Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of child labor, and 
measures taken to contribute to the effective 
abolition of child labor 
HR6 Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of forced or 
compulsory labor, and measures to contribute to the 
elimination of all forms of forced or compulsory 
labor 
HR10 Percentage of new suppliers that were 
screened using human rights criteria 
 
BORTTAGNA: (0) 
 
NYA: (3) 
HR9 Total number and percentage of operations 
that have been subject to human rights reviews or 
impact assessments 
HR11 Significant actual and potential negative 
human rights impacts in the supply chain and 
actions taken 
HR12 Number of grievances about human rights 
impacts filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms 

OFÖRÄNDRADE: (7) 
HR1 Total number and percentage of significant 
investment agreements and contracts that include 
human rights clauses or that underwent human 
rights screening 
HR2 Total hours of employee training on human 
rights policies or procedures concerning aspects of 
human rights that are relevant to operations, 
including the percentage of employees trained 
HR3 Total number of incidents of discrimination 
and corrective actions taken 
HR7 Percentage of security personnel trained in the 
organization's human rights policies or procedures 
that are relevant to operations 
HR8 Total number of incidents of violations 
involving rights of indigenous peoples and actions 
taken 
HR9 Total number and percentage of operations 
that have been subject to human rights reviews or 
impact assessments 
HR12 Number of grievances about human rights 
impacts filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms 
 
FÖRÄNDRADE: (4) 
HR4 Operations and suppliers identified in which 
the right to exercise freedom of association and 
collective bargaining may be violated or at 
significant risk, support these rights and measures 
taken to support these rights 
HR5 Operations and suppliers identified in which 
the right to exercise freedom of association and 
collective bargaining may be violated or at 
significant risk, support these rights and measures 
taken to support these rights 
HR6 Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of forced or 
compulsory labor, and measures to contribute to the 
elimination of all forms of forced or compulsory 
labor 
HR10 Percentage of new suppliers that were 
screened using human rights criteria 
 
BORTTAGNA: (0) 
 
NYA: (1) 
HR11 Significant actual and potential negative 
human rights impacts in the supply chain and 
actions taken 

SOCIETY SOCIETY 
OFÖRÄNDRADE: (2) 
SO7 Total number of legal actions for anti-
competitive behavior, anti-trust, and monopoly 
practices and their outcomes 
SO8 Monetary value of significant fines and total 
number of non-monetary sanctions for non-
compliance with laws and regulations 

OFÖRÄNDRADE: (4) 
SO1 Percentage of operations with implemented 
local community engagement, impact assessments, 
and development programs 
SO2 Operations with significant actual and potential 
negative impacts on local communities 
SO7 Total number of legal actions for anti-



	  
	  

 
FÖRÄNDRADE: (5) 
SO1 Percentage of operations with implemented 
local community engagement, impact assessments, 
and development programs 
SO3 Total number and percentage of operations 
assessed for risks related to corruption and the 
significant risks identified 
SO4 Communication and training on anti-
corruption policies and procedures 
SO5 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken 
SO6 Total value of political contributions by 
country and recipient/beneficiary 
 
BORTTAGNA: (1) 
SO5 Public policy positions and participation in 
public policy development and lobbying  
 
NYA: (4) 
SO2 Operations with significant actual and potential 
negative impacts on local communities 
SO9 Percentage of new suppliers that were screened 
using criteria for impacts on society 
SO10 Significant actual and potential negative 
impacts on society in the supply chain and actions 
taken 
SO11 Number of grievances about impacts on 
society filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms 
 

competitive behavior, anti-trust, and monopoly 
practices and their outcomes 
SO8 Monetary value of significant fines and total 
number of non-monetary sanctions for non-
compliance with laws and regulations 
 
FÖRÄNDRADE: (5) 
SO3 Total number and percentage of operations 
assessed for risks related to corruption and the 
significant risks identified 
SO4 Communication and training on anti-
corruption policies and procedures 
SO5 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken 
SO6 Total value of political contributions by 
country and recipient/beneficiary 
 
BORTTAGNA: (2) 
SO5 Public policy positions and participation in 
public policy development and lobbying 
SO10 Significant actual and potential negative 
impacts on society in the supply chain and actions 
taken 
 
NYA: (3) 
SO9 Percentage of new suppliers that were screened 
using criteria for impacts on society 
SO10 Significant actual and potential negative 
impacts on society in the supply chain and actions 
taken 
SO11 Number of grievances about impacts on 
society filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms 

PRODUCT RESPONSIBILITY PRODUCT RESPONSIBILITY 
OFÖRÄNDRADE: (6) 
PR2 Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes concerning the 
health and safety impacts of products and services 
during their life cycle, by type of outcomes 
PR3 Type of product and service information 
required by the organization's procedures for 
product and service information and labeling, and 
percentage of significant product and service 
categories subject to such information requirements 
PR4 Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes concerning 
product and service information and labeling, by 
type of outcomes 
PR7 Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes concerning 
marketing communications, including advertising, 
promotion, and sponsorship by type of customers 
PR8 Total number of substantiated complaints 
regarding breaches of customer privacy and losses 
of customer data 
PR9 Monetary value of significant fines for non-
compliance with laws and regulations concerning 
the provision and use of products and services 
 
FÖRÄNDRADE: (1) 

OFÖRÄNDRADE: (6) 
PR2 Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes concerning the 
health and safety impacts of products and services 
during their life cycle, by type of outcomes 
PR3 Type of product and service information 
required by the organization's procedures for 
product and service information and labeling, and 
percentage of significant product and service 
categories subject to such information requirements 
PR4 Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes concerning 
product and service information and labeling, by 
type of outcomes 
PR7 Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes concerning 
marketing communications, including advertising, 
promotion, and sponsorship by type of customers 
PR8 Total number of substantiated complaints 
regarding breaches of customer privacy and losses 
of customer data 
PR9 Monetary value of significant fines for non-
compliance with laws and regulations concerning 
the provision and use of products and services 
 
FÖRÄNDRADE: (1) 



	  
	  

PR6 Sale of banned or disputed products 
 
BORTTAGNA: (2) 
PR1 Percentage of significant product and service 
categories for which health and safety impacts are 
assessed for improvement 
PR5 Results of surveys measuring customer 
satisfaction 
 
NYA: (0) 

PR6 Sale of banned or disputed products 
 
BORTTAGNA: (2) 
PR1 Percentage of significant product and service 
categories for which health and safety impacts are 
assessed for improvement 
PR5 Results of surveys measuring customer 
satisfaction 
 
NYA: (0) 

 
  



	  
	  

Bilaga 4. Kodning av resultatindikatorer 
 
Förklaring av koder:  
1 – behållen 
2 – borttagen 
3 – ny 
	  
BILLERUDKORSNÄS G3 KOD G4 KOD 
Ekonomiska EC2 2 EC1 3 
resultatindikatorer     
	  
Miljömässiga EN1 1 EN1 1 
resultatindikatorer EN3 1 EN3 1 
 EN4 1 EN5 3 
 EN5 2 EN8 1 
 EN8 1 EN11 1 
 EN9 1 EN15 1 
 EN11 1 EN16 1 
 EN14 2 EN18 3 
 EN16 1 EN19 1 
 EN18 1 EN22 1 
 EN20 2 EN27 1 
 EN21 2 EN29 1 
 EN26 1 EN29 1 
 EN28 1 EN30 3 
 EN30 1 EN32 3 
	  
Sociala LA1 2 LA5 1 
resultatindikatorer LA4 1 LA6 1 
 LA7 1 LA11 1 
 LA8 2 LA12 3 
 LA12 1 LA13 3 
 LA13 1 LA14 1 
   LA16 3 
 HR2 1 HR3 1 
 HR4 1 HR5 1 
 HR6 1 HR10 1 
   HR12 3 
 SO1 2 SO5 1 
 SO2 2 SO7 1 
 SO4 1 SO8 1 
 SO7 1 SO9 3 
 SO8 1 SO11 3 
     
 PR3 2   
 PR6 2   
 PR9 2   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

ICA-GRUPPEN G3.1 KOD G4 KOD 
Ekonomiska EC1 2 EC2 1 
resultatindikatorer EC2 1  1 
 EC3 2  1 
 EC6 2  1 
 EC8 2   
 EC9 2   
	  
Miljömässiga EN3 1 EN3 1 
resultatindikatorer EN4 1 EN4 3 
 EN5 1 EN6 1 
 EN6 2 EN15 1 
 EN7 1 EN16 1 
 EN12 2 EN17 1 
 EN13 2 EN19 1 
 EN14 2 EN23 1 
 EN15 2 EN30 1 
 EN17 1   
 EN18 1   
 EN22 1   
 EN29 1   
	  
Sociala LA1 2   
resultatindikatorer LA2 2   
 LA7 2   
 LA12 2   
 LA13 2   
 HR2 1 HR5 1 
 HR3 2 HR6 1 
 HR4 2 HR10 1 
 HR5 2   
 HR6 1   
 HR7 1   
 SO2 2   
 SO3 2   
 SO5 2   
 PR1 1   
 PR2 1 PR1 1 
 PR3 2 PR2 1 
 PR4 2   
 PR5 2   
 PR6 2   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

NOLATO G3.1 KOD G4 KOD 
Ekonomiska EC1 1 EC1 1 
resultatindikatorer EC2 1 EC2 1 
 EC3 1 EC3 1 
 EC4 1 EC4 1 
	  
Miljömässiga EN1 1 EN1 1 
resultatindikatorer EN2 1 EN2 1 
 EN3 1 EN3 1 
 EN4 1 EN4 3 
 EN5 1 EN5 3 
 EN8 1 EN6 1 
 EN16 1 EN7 3 
 EN17 1 EN8 1 
 EN18 1 EN15 1 
 EN20 1 EN17 1 
 EN22 1 EN18 3 
 EN23 1 EN19 1 
 EN26 1 EN20 3 
 EN28 1 EN21 1 
 EN30 1 EN22 3 
   EN23 1 
   EN24 3 
   EN27 1 
   EN29 1 
   EN30 3 
   EN31 1 
   EN32 3 
	  
Sociala LA1 2 LA1 3 
resultatindikatorer LA4 2 LA5 3 
 LA7 1 LA6 1 
 LA10 1 LA9 1 
 LA13 1 LA11 3 
   LA12 1 
   LA14 3 
 HR2 1 HR2 3 
 HR4 1 HR3 1 
 HR5 1 HR4 1 
 HR6 1 HR5 1 
 HR7 1 HR6 1 
   HR10 1 
 SO1 1 SO1 1 
 SO3 1 SO3 1 
 SO5 2 SO5 3 
 SO8 2   
 PR1 1 PR1 1 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

STORA ENSO G3.1 KOD G4 KOD 
Ekonomiska EC1 1 EC1 1 
resultatindikatorer EC2 1 EC2 1 
 EC3 1 EC3 1 
 EC4 1 EC4 1 
 EC6 1 EC5 3 
 EC7 1 EC6 1 
 EC8 1 EC7 1 
 EC9 1 EC8 1 
   EC9 1 
	  
Miljömässiga EN1 1 EN1 1 
resultatindikatorer EN2 1 EN2 1 
 EN3 1 EN3 1 
 EN4 1 EN4 3 
 EN5 1 EN5 3 
 EN6 1 EN6 1 
 EN7 1 EN7 1 
 EN8 1 EN8 1 
 EN9 1 EN9 1 
 EN10 1 EN10 1 
 EN11 1 EN11 1 
 EN12 1 EN12 1 
 EN13 1 EN13 1 
 EN14 2 EN14 1 
 EN15 1 EN15 1 
 EN16 1 EN16 1 
 EN17 1 EN17 1 
 EN18 1 EN18 3 
 EN19 1 EN19 1 
 EN20 1 EN20 1 
 EN21 1 EN21 1 
 EN22 1 EN22 1 
 EN23 1 EN23 1 
 EN24 1 EN24 1 
 EN25 1 EN25 1 
 EN26 1 EN26 1 
 EN27 1 EN27 1 
 EN28 1 EN28 1 
 EN29 1 EN29 1 
 EN30 1 EN30 1 
   EN31 1 
   EN32 3 
   EN33 3 
   EN34 3 
	  
Sociala LA1 2 LA1 1 
resultatindikatorer LA2 1 LA2 3 
 LA4 2 LA3 1 
 LA5 1 LA4 1 
 LA6 1 LA5 1 
 LA7 1 LA6 1 
 LA8 1 LA7 1 
 LA10 1 LA8 3 
 LA11 1 LA9 1 
 LA12 1 LA10 1 
 LA13 1 LA11 1 
   LA12 1 
   LA13 3 



	  
	  

   LA14 3 
   LA15 3 
   LA16 3 
 HR1 1 HR1 1 
 HR2 1 HR2 1 
 HR3 1 HR3 1 
 HR4 1 HR4 1 
 HR5 1 HR5 1 
 HR6 1 HR6 1 
 HR7 1 HR7 3 
 HR9 1 HR8 1 
 HR10 1 HR9 1 
 HR11 1 HR10 1 
   HR11 3 
   HR12 1 
 SO1 1 SO1 1 
 SO2 1 SO2 1 
 SO3 1 SO3 1 
 SO4 1 SO4 1 
 SO5 2 SO5 1 
 SO6 1 SO6 1 
 SO7 1 SO7 1 
 SO8 1 SO8 1 
 SO9 1 SO9 3 
 SO10 2 SO10 3 
   SO11 3 
 PR1 1 PR1 1 
 PR2 1 PR2 1 
 PR3 1 PR3 1 
 PR4 1 PR4 1 
 PR5 1 PR5 1 
 PR6 1 PR6 1 
 PR7 1 PR7 1 
 PR9 1 PR9 1 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

SWEDBANK G3 KOD G4 KOD 
Ekonomiska EC1 2 EC1 3 
resultatindikatorer EC2    
 EC3    
	  
Miljömässiga EN4 2 EN6 1 
resultatindikatorer EN5 2 EN15 1 
 EN6 2 EN16 3 
 EN8 2 EN17 1 
 EN16 1 EN18 3 
 EN17 1 EN32 3 
 EN18 2   
 EN22 2   
	  
Sociala LA1 2 LA1 1 
resultatindikatorer LA2 1 LA9 1 
 LA4 2 LA11 1 
 LA10 1 LA12 3 
 LA11 2   
 LA12 2   
 LA13 1   
 LA14 2   
 HR1 1 HR1 1 
 HR2 1 HR10 1 
     
 SO2 2 SO3 1 
 SO3 2   
 SO5 1   
     
 PR5 1 PR5 1 
 PR6 2   
	  
Branschspecifika FS5 1 FS6 3 
resultatindikatorer FS16 1 FS7 3 
   FS8 3 
   FS10 3 
   FS11 3 
   FS13 3 
   FS14 3 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

TELE2 G3.1 KOD G4 KOD 
Ekonomiska EC1 1 EC1 1 
resultatindikatorer     
	  
Miljömässiga EN3 1 EN3 1 
resultatindikatorer EN4 1 EN15 1 
 EN16 1 EN16 1 
 EN28 1 EN29 1 
	  
Sociala LA2 1 LA1 1 
resultatindikatorer LA7 1 LA6 1 
 LA13 1 LA12 1 
 LA14 2   
 HR2 2 HR3 1 
 HR4 1 HR4 1 
 HR5 1 HR5 1 
 HR6 1 HR6 1 
 HR7 1   
 SO4 1 SO5 1 
 SO5 2 SO7 1 
 SO7 1 SO8 1 
 SO8 1   
 PR2 1 PR2 1 
 PR5 1 PR5 1 
 PR7 1 PR7 1 
 PR8 1 PR8 1 
 PR9 1 PR9 1 
	  
  



	  
	  

Bilaga 5. Intervjumanual hållbarhetsexpert 
 
Introduktion 

- Vad arbetar du med för tillfället? 
- Hur länge har du arbetat med frågor om hållbar utveckling?  

 
Om GRI  
Vilken är din generella uppfattning om GRI:s riktlinjer? 
 
Hur ser du på att väsentligheten tar en mer central roll i rapporteringen? 
 
De nya riktlinjerna ställer högre krav på att företag ska göra en väsentlighetsanalys för att 
identifiera väsentliga aspekter att rapportera,  

- Vad är din åsikt om att intressenterna involveras i högre grad i processen? 
 
Vad är din åsikt om att tillämpningsnivåerna (A, B, C) har ersatts av ’i enlighet med 
riktlinjerna’ core och comprehensive? 
 
Tycker du att förändringen av riktlinjerna med fokus på väsentlighetsprincipen är ett steg i rätt 
riktning? 

- Vilka fördelar tror du det medför?  
- Vilka nackdelar tror du det medför?  

  
Har du varit delaktig vid upprättandet av något företags hållbarhetsredovisning enligt G4? 
 
Hur upplever du skillnaderna från tidigare versioner?  
  



	  
	  

Bilaga 6. Intervjumanual företag 
 
Introduktion 

- Vad har du för roll inom företaget?  
- Hur länge har du varit anställd? 
- När började företaget hållbarhetsrapportera?  
- När började företaget följa GRI:s riktlinjer? 

 
Om GRI  
Vad är din generella uppfattning om GRI:s riktlinjer? 
 
Hur upplever ni skillnaderna i GRI:s riktlinjer från tidigare versionen?  
 
Är det praktiskt lättare för er, som företag, att använda nya versionen av riktlinjerna? 
 
Vad är er åsikt om att tillämpningsnivåerna A, B, C (+) har ersatts av ”i enlighet med 
riktlinjerna” core och comprehensive? 
 
Hur såg er beslutsprocess ut internt när ni valde för senaste hållbarhetsredovisningen? 
 
Nya riktlinjerna ställer högre krav på att företag ska göra en väsentlighetsanalys för att 
identifiera väsentliga aspekter att rapportera 

- Hur ser ni på det? 
- Hur har det påverkat er rapporteringsprocess internt?  
- Hur upplevde ni förändringen med att till större grad involvera intressenterna i 

processen för att bestämma rapportens innehåll?  
 

Tycker ni att förändringen av riktlinjerna med fokus på väsentlighetsprincipen är ett steg i rätt 
riktning? 

- Vilka fördelar upplever ni? 
- Vilka nackdelar upplever ni? 
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