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ABSTRACT 
 

Title:    Sustainability reports from G3 to G4  

Subject:   Business Administration   

Authors:    Jesper Olofsson & Mimi Rodmalm 

Advisors:    Bengt Lindström & Jurek Millak 

 

Background: Reports of epidemics, poverty and extinction of species are reports that we meet daily. 

As a response to these kinds of reports, the pursuit of sustainable development and increased pressure 

from the outside world has given companies incentive to voluntarily prepare sustainability reports. The 

framework of the Global Reporting Initiative (GRI) publishes guidelines and standards to improve 

sustainability reporting. GRI has recently published G4, their most recent edition of the standards. G4 

seeks further materiality at the set-up of sustainability reports, companies will choose to present only the 

performance indicators that are essential for them.     

Purpose: The purpose of this study is to investigate how Swedish companies in the grocery and clothing 

industry has implemented the GRI's latest guideline (G4). The aim is to gain a better understanding of 

what businesses believe are essential to the sustainability report and if this materiality has changed in 

line with the GRI's new guidelines. Furthermore, we want to investigate whether there are any 

differences in the industry about what is essential to sustainability reporting.    

Methodology: This study is based on sustainability reports from companies active in the grocery and 

clothing industry. To process the collected data, a coding scheme and coding manual was designed. The 

study also conducted a content analysis to answer the research questions. To answer the purpose of the 

study, the empirical data was then analyzed and subsequently linked to selected theories. 

Result: The empirical analysis shows that the implementation of GRI´s recent guideline G4 has had an 

influence on how companies do their sustainability report. The materiality requirement has resulted in 

companies expanding their process for identifying which result indicators are important to report.  

Keywords: Materiality, GRI, G4, Sustainability report.  

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Titel:    Hållbarhetsredovisning från G3 till G4 

Ämne:   Företagsekonomi    

Författare:    Jesper Olofsson & Mimi Rodmalm 

Handledare:    Bengt Lindström & Jurek Millak 

 

Bakgrund: Rapporter om epidemier, fattigdom, artutrotning är rapporter som vi bemöter dagligen.  

Som en respons till dessa typer av rapporter har strävan efter hållbar utveckling ökat och 

påtryckningarna från omvärlden har givit företagen incitament att frivilligt upprätta 

hållbarhetsredovisningar. Ramverket Global Reporting Initiative (GRI) publicerar riktlinjer och 

standarder för att förbättra hållbarhetsrapporteringen. GRI har nyligen publicerat G4, deras senaste 

utgåva av standarder. G4 eftersträvar ytterligare väsentlighet vid upprättning av 

hållbarhetsredovisningar, företag skall välja att endast redovisa de resultatindikatorer som är väsentliga 

för dem.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur svenska företag inom dagligvaruhandeln och 

klädbranschen har implementerat GRI:s senaste riktlinje (G4). Syftet är att få en bättre förståelse av vad 

företagen anser är väsentligt att hållbarhetsredovisa och om denna väsentlighet har förändrats i takt med 

GRI:s nya riktlinjer. Vidare vill vi undersöka om det förekommer några branschskillnader om vad som 

är väsentligt att hållbarhetsredovisa.  

Metod: Forskningsmetoden i studien grundar sig på en innehållsanalys. Utifrån 

hållbarhetsredovisningar från utvalda företag verksamma inom dagligvaruhandeln och klädbranschen, 

har relevant data för att besvara studiens syfte samlats in. För att bearbeta materialet har en 

kodningsmanual och kodningsschema utformats. För att besvara syftet i studien har empirin tillslut 

analyserats och återkopplats till valda teorier.  

Resultat: Empirin visar att implementeringen av GRI:s senaste riktlinje G4 har haft en påverkan på hur 

företagen hållbarhetsredovisar. Väsentlighetskravet har resulterat i att företagen utökat sin process för 

att identifiera vilka resultatindikatorer som är väsentliga att redovisa. 

Nyckelord: Väsentlighet, GRI, G4, Hållbarhetsredovisning.   
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1. Inledning 
I vårt inledande kapitel introducerar vi vårt forskningsområde och förklarar bakgrunden till problemet inom 

området. Vi förklarar sedan syftet med vår forskning och utifrån detta har vi formulerat våra 

forskningsfrågor.   

1.1 Introduktion 
 

Enligt WWF (2016) är klimatförändringen det största fundamentala hotet just nu mot människa och 

natur. Människan är den största bidragande orsaken till dessa klimatförändringar, då mänskliga 

aktiviteter bidrar till ökat utsläpp av växthusgaser enligt rapportering från International Plant Protection 

Convention (IPPC 2014). Rapporter om epidemier, fattigdom, artutrotning är andra rapporter som vi 

bemöter dagligen.  Som en respons till dessa typer av rapporter har strävan efter hållbar utveckling ökat 

(Larsson, Bratt & Sandahl, 2012). Begreppet hållbar utveckling etablerades först i internationellt 

samband med Förenande Nationernas (FN) publicering av Brundtlandsrapporten ”Vår gemensamma 

framtid” (FN, 2012). Hållbar utveckling definierades i rapporten enligt:  

Sustainable development is the development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs (WCED, 1987 s.41).  

Rapporten beskriver att det inte går att uppnå ekonomisk tillväxt eller social hållbar utveckling om det 

inte sker en effektiv allokering av våra naturresurser. Vi skall överlämna jorden i ett gott skick till den 

framtida generationen. (FN 2012) 

Frostenson, Helin och Sandström (2015) berättar att företagens roll inom utveckling av hållbarhet blivit 

större i samband med ett ökat fokus på aktörsansvar. Företag har större möjligheter att kunna påverka 

och de har en bredare räckvidd globalt för att sprida hållbarhet. Omvärldens påtryckningar har givit 

incitament för företagen att kommunicera sina aktiviteter inom hållbarhetsutveckling, detta gör dem 

genom att frivilligt upprätta hållbarhetsredovisningar (Ehnert et al. 2006). John Elkington (1997) 

grundade begreppet the ”triple bottom line” där han beskriver att företag som arbetar mot hållbarhet 

skall beakta tre delar i deras redovisning: miljö, ekonomi och samhället. Vidare förklarar Elkington 

(1997) tre delarna skall vara i balans annars finns risken för att hållbarhetsproblem uppstår i företaget.  

Rob Gray (2002) lyfter fram att ”triple bottom line” ur ett teoretiskt perspektiv är ett bra koncept för att 

uppnå hållbarhet. Dock hävdar Gray (2002) att teorin skiljer sig från praktiken då företag är partiska i 

den information som de rapporterar. Företag har en tendens att framhäva deras ”bra delar” inom sin 

rapportering istället för att ge en objektiv bild av organisationens påverkan.  
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För att förbättra rapporteringen inom hållbarhet har riktlinjer och standarder publicerats. Organisation 

Global Reporting Intiative (GRI) bildades år 1997 och har sedan dess upprättat standarder som fått en 

ledande position inom reglering av hållbarhetsredovisning. Standarderna som publicerats baseras på 

Elkington (1997) koncept ”triple bottom line” och de som implementerar dessa i sina rapporter skall ha 

möjlighet att gemensamt förbättra ramverket. Nyligen utgavs G4 vilket är den senaste utgåvan av 

standarder och ersatte det tidigare G4 med kompletterade och förbättrade riktlinjer. GRI strävar efter 

transparens inom hållbarhetsredovisning, företag skall öppet redovisa de tre dimensionerna: miljö, 

samhälle och ekonomi. Detta för att intressenterna skall kunna använda företagens hantering av 

hållbarhet som grund vid beslutsfattande och inte endast behöva utgå ifrån företagens finansiella 

rapporter. Den nya versionen G4 eftersträvar ytterligare väsentlighet, företag skall välja att endast 

redovisa de resultatindikatorer som är väsentliga för dem. (Fronstenson et al. 2015) 

Enligt KPMG:s studie (2012) hållbarhetsredovisar 93 % av världens 250 största företag. Studien 

påvisade att hållbarhetsredovisning snarare är en regel än ett undantag för de stora företagen. Det går 

således att konstatera att tidigare frågor om huruvida företag skall hållbarhetsredovisa inte längre är 

aktuella. Hållbarhetsredovisningen är etablerad bland världens företag och frågor som idag är aktuella 

lyder: hur hållbarhetsredovisningen skall genomföras och vad som skall ingå?  

1.1. Problemdiskussion 
 

Milne och Gray (2013) riktar kritik mot hållbarhetsredovisning och GRI:s riktlinjer. De påstår att 

ramverket är otydligt och kan skapa förvirring. De menar att ”triple bottom line” överlag är ett 

problematiskt koncept. Borgenlund et al. (2010) menar att hållbarhetsredovisning är en läroprocess och 

att det blir lättare med tiden att hantera. Att följa GRI:s riktlinjer och välja rätt resultatindikatorer som 

passar företagen kan vara både svårt och komplicerat. När företagen tillämpar riktlinjerna olika kan det 

bli svårt för intressenter att jämföra företagen och bedöma deras ansvarsarbete. Westermark (2013) 

menar att då företagen själva kan bestämma vad de vill inkludera i sin hållbarhetsredovisning, kan 

rapporten ge en missvisande bild över företaget, då tillämpningen inte är reglerad som den finansiella 

redovisningen. Vidare menar han att hållbarhetsredovisning är både tidskrävande och dyrt för företagen, 

och kommer skapa problem för företag som inte är bekantade med hållbarhetsredovisning. Chersan, I.C. 

(2016) diskuterar även detta och menar att mindre och medelstora företag medvetet ignorerar GRI:s 

riktlinjer, då det är för dyrt och komplicerat.    

Hållbarhetsredovisning har idag blivit ett externt kommunikationsmedel för företagen, där man delar 

med sig av sin information rörande miljö och socialt ansvar på sin webbplats, för att stärka företagets 
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anseende (Frostenson, Helin & Sandström, 2015). Teorier som kan kopplas till varför företagen 

hållbarhetsredovisar är legitimitetsteorin och intressentteorin. Elsakit och Wothington (2012) undersöker 

motiven till varför företagen hållbarhetsredovisar, de förklarar att intressenter har en avgörande 

betydelse till hur kvaliteten och omfattningen på ett företags hållbarhetsredovisning ser ut. Cho och 

Patten (2007) påvisar i sin undersökning att företagen använder hållbarhet som ett verktyg för att uppnå 

legitimitet hos sina intressenter. Tidigare forskning konstaterar att branschtillhörighet har stor påverkan 

på hur företagen hållbarhetsredovisar. Cho och Pattern (2007) menar att hållbarhetsredovisningen 

varierar mycket mellan branscherna.  

Inom klädbranschen finns det många komplexa utmaningar i och med att arbetsförhållandena i 

leverantörskedjorna har varit både problematiska och omtalade. Framförallt har kritik mot barnarbete, 

dåliga arbetsförhållanden och säkerhetsbrister uppmärksammades under 90-talet vilket ledde till att de 

flesta klädföretagen aktivt började arbeta med hållbarhetsfrågor. (Verdier, Riddselius & Chudy, 2010)  

Inom dagligvaruhandeln finns det även här problem med arbetsförhållanden inom leverantörskedjan. I 

svenska matbutiker produceras en stor andel av den mat vi köper i utvecklingsländer. Svenska 

livsmedelsföretagen antog år 2013 ett hållbarhetsmanifest, vilket innebär att man skall belysa alla delar 

av branschen gällande hållbarhetsfrågor. I manifestet står det bland annat att företagen i 

livsmedelsindustrin i Sverige skall minska sin påverkan på miljön, arbete för ökad jämställdhet, minska 

svinnet och effektivisera energianvändningen.  (Livsmedelsföretagen u.å.) 

Inom klädbranschen uppnår man legitimitet hos sina intressenter genom att hållbarhetsredovisa. 

Kozlowski, Bardecki och Searcy (2015) menar att inom klädindustrin fokuserar företagen sin hållbarhet 

främst på miljörelaterade och sociala frågor. En annan anledning till att företag hållbarshetsredovisar är 

om företaget blivit utsatt för negativ granskning i media. Islam och Deegan (2010) undersökte vilken 

påverkan denna negativa nyhetsspridning hade på H&M och Nike. Det visade sig att den negativa 

uppmärksamheten i media resulterade i att företagen tog ett större socialt ansvar och gav ut ännu mer 

information om problem som fanns inom branschen. Problem som barnarbete och taskiga 

arbetsförhållanden uppmärksammades nu i företagens rapporter. Mann, Byun, Kim och Hoggle (2014) 

gjorde dessutom en jämförande studie på företag inom klädbranschen för att ta reda på hur de 

hållbarhetsredovisar. De granskade sjutton ledande företags webbsidor och deras förhållning till 

hållbarhetsredovisning över en två års period. Första året valde nio företag att behandla sociala frågor i 

sin hållbarhetsredovisning, och bara fem företag valde att rapportera om miljöfrågor. Anmärkningsvärt 

är att samtliga företag hade ledande positioner inom sin bransch, men trots det valde ändå väldigt få 

företag att rapportera om sociala problem och miljöfrågor. Andra året valde däremot samtliga företag att 
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behandla sociala frågor, där arbetsförhållanden var det primära problemet. När det kommer till 

miljöfrågor var det en marginell skillnad, med en ökning på bara ett företag. Sammanfattningsvis visade 

studien att det förekom stora skillnader mellan hur företagen hållbarhetsredovisar både till metod och till 

vilken omfattning. Mann, Byun, Kim och Hoggle (2014) menar att det stora gapet beror på att sociala 

problem, och framförallt arbetsförhållanden är ett kritiskt problem inom branschen, vilket inte 

miljöpåverkan är. Hubbard (2011) menar att olika branscher har olika externa problem, vilket påverkar 

innehållet av rapporterna.   Enligt undersökningar från KPMG har hållbarhetsredovisningen ökat kraftigt 

i Sverige sedan år 2002. Tar man en titt mellan år 2011 och år 2013 ökade hållbarhetsredovisningen i 

Sverige med 7 procentenheter, vilket innebär att 79 procent av de 100 största företagen i Sverige 

hållbarhetsredovisar. (KPMG 2002, KPMG 2005, KPMG 2008, KPMG 2013).  

Sammanfattningsvis kan tidigare forskning konstatera att hållbarhetsredovisning är både komplicerat 

och kostsamt. Det finns flera faktorer som påverkar hur ett företag hållbarhetsredovisar. Skillnaderna 

kan bero på vilket land företaget kommer från, storlek och branschtillhörighet. Det finns dessutom 

svårigheter med att GRI:s riktlinjer inte är reglerade, vilket ger upphov till att företag kan tolka och 

redovisa på olika sätt, vilket gör det svårt att jämföra rapporterna mellan företagen. Inom klädbranschen 

hållbarhetsredovisar företagen mycket på grund av påtryckningar från media och konsumenter. 

1.1.1. Forskningsgap 
 

Tidigare forskning inom hållbarhetsredovisning är oftast baserat på GRI:s tidigare versioner, och inte på 

den senaste versionen G4. Den fjärde versionen ställer betydligt högre krav på företagen gällande 

väsentlighet, vilket innebär att varje aspekt som redovisas skall vara väsentlig och relevant för företaget 

utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Företagen måste beakta både interna och 

externa faktorer för att kunna göra en bedömning vad som är väsentligt att redovisa. (Frostenson et al. 

2015).  

1.2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur svenska företag inom dagligvaruhandeln och klädbranschen har 

implementerat GRI:s senaste riktlinje (G4). Syftet är att få en bättre förståelse av vad företagen anser är 

väsentligt att hållbarhetsredovisa, och om denna väsentlighet har förändrats i takt med GRI:s nya 

riktlinjer. Vidare vill vi undersöka om det förekommer några branschskillnader om vad som är 

väsentligt att hållbarhetsredovisa.  
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1.3. Problemformulering 
 

 Hur har övergången från G3 till G4 påverkat företagens sätt att hållbarhetsredovisa? 

 

 Har företagen beaktat väsentlighetskravet i G4? 

  

 Finns det skillnader mellan branscher hur de har valt att hållbarhetsredovisa? Om ja, vilka är 

dessa skillnader? 

1.4. Uppsatsen disposition 
 

Kapitel 2 - Referensram 

 Kapitel två kommer att redogöra viktiga begrepp inom hållbarhetsredovisning och ge upplysningar om 

ramverket GRI som kan användas som underlag i analysen.  

 

Kapitel 3 - Teori 

 I kapitel tre kommer vi att presentera relevanta teorier för studien; den institutionella teorin, 

legitimitetsteorin och intressentteorin.  

 

Kapitel 4 - Metod 

  Kapitel fyra kommer att beskriva det metodval och tillvägagångsätt som används för att angripa och 

besvara vår problemformulering.  

 

Kapitel 5 - Empiri 

 Det femte kapitlet kommer att redovisa uppsatsens insamlade data. Den kommer att presenteras i 

tabeller som förtydligar studiens resultat.  

 

Kapitel 6 - Analys   

I kapitel sex redovisas analysen av studien. Detta genom att koppla den tidigare presenterade 

referensramen och teori med studiens insamlade data.  

 

Kapitel 7 & 8- Slutsats och förslag på vidare forskning.  I kapitel sju kommer slutsatsen av studien 

att presenteras, studiens resultat. Vidare i kapitel åtta presenteras förslag för vidare forskning inom 

området. 
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2. Referensramen 
 

2.1. Global reporting intiative 
 

Global Reporting Initiative (GRI) är som tidigare benämnt det mest välkända ramverket inom 

hållbarhetsrapportering. Hållbarhetsredovisning handlar om att företagen skall mäta och presentera sitt 

arbete mot en hållbar utveckling, det arbete som sker både internt och externt. Vidare beskriver GRI att 

hållbarhetsredovisningen skall ge en rättvis bild av företagets resultat inom hållbarhet, oavsett om det är 

negativt eller positivt. Deras övergripande mål är att tillhandahålla ett ramverk som kan användas av alla 

olika organisationer, oavsett storlek och bransch för att upprätta rapporteringar inom hållbarhet som i sin 

tur bidrar till en förbättrad hållbar utveckling. GRI är uppbyggt så att de skall ge vägledning inom de tre 

områdena som är grundpelare i ”triple bottom line”; miljö, ekonomi och samhälle. (Global Reporting 

Initiative 2015)  

GRI utvecklar sitt ramverk i samarbete med intressenterna för att kunna tillhandahålla ett relevant och 

tillförlitligt ramverk. Intressenterna är de individer och organisationer som påverkas av företagens 

aktiviteter. GRI menar att företag kan öka tilliten hos sina intressenter genom att uppvisa transparens 

inom redovisningen. De hävdar att det krävs en hög kvalité på hållbarhetsredovisningen för att 

intressenterna skall kunna fatta ”rätt” beslut. Beslutsunderlaget skall vara rättvisande. Denna definition 

går att hänföra till intressentteorin. (Wilburn & Wilburn, 2013)  

Enligt Global Reporting Intiative (2015) presenteras deras principer i två delar: principer och 

implementation. Principavsnittet som publiceras i den första delen består av rapporterings principer och 

olika kriterier som krävs av företagen för att kunna upprätta en redovisning som står i enighet med 

GRI:s riktlinjer. Den andra delen introducerar implementeringsmanualen. Den redogör för hur 

organisationer ska förstå, applicera och implementera de olika rapporteringsprinciperna som presenteras 

i den första delen. Principerna som presenteras i ramverket är i sin tur indelade i två kategorier: 

Principer för att definiera rapportens innehåll och principer för att säkerhetsställa rapportens kvalitet. 

Den förstnämnda ”principer för att säkerhetsställa rapportens innehåll” beskriver processen att 

identifiera vad rapporten skall innehålla utifrån företagens aktiviteter och förväntningar från sina 

intressenter. Den andra gruppen av principer ”principer för att definiera rapportens kvalitet” innehåller 

en guide som demonstrerar hur organisationerna skall gå tillväga för att upprätta en 

hållbarhetsredovisning med hög kvalité. En hög kvalité på informationen som företagen delar är viktig 
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för att intressenterna skall kunna fatta ett rättfärdigat beslut. Principernas kategorisering redovisas i 

tabellen nedan. (Global Reporting Intiative 2014) 

Tabell 1. Illustration över kategoriseringen av principer 

Säkerhetsställa innehållet Säkerhetsställa kvalitén  

Kommunikation  Balans 

Hållbarhetssammanhang Jämförbarhet 

Väsentlighet Precision 

Fullständighet Schema för rapporteringen 

 Tydlighet 

 Tillförlitlighet 

 

Redovisningen skall enligt ramverket inneha en generell och en specifik del. Den generella delen i 

redovisningen skall ge en insyn hur det allmänna arbetet genomförts. Den specifika delen utgår från att 

företagen skall redovisa indikatorer som är relevanta för företaget samt aspekter. Det finns totalt 91 

indikatorer som företagen kan nyttja vid upprättningen av hållbarhetsredovisningen. (Global Reporting 

Intiative 2015) 

2.2. G4 
 

GRI publicerade sitt första redovisningsramverk med dess principer år 2000. Ramverket har sedan dess 

ersatts av nya förbättrade principer. År 2013 så publicerade GRI den senaste upplagan av ramverket, den 

benämns som G4. Företagen behövde dock inte upprätta sin hållbarhetsredovisning enligt G4 förrän i 

slutet av 2015. Detta för att företagen tillgavs en övergångstid på två år. (Global Reporting Initiative 

2015) 

Målsättningen var bland annat att: 

 Erbjuda en mer användbar vägledning än tidigare upplagor, så nya användare lättare skall kunna 

förstå och använda riktlinjerna. 

 Förbättra den tekniska kvalitén av riktlinjernas innehåll för att eliminera att användarna tolkar 

dessa olika.  



8 

 

 Försöka utforma riktlinjer som är harmoniserade gentemot andra internationella standarder. 

 

G4 versionen skall även kunna ge användarna tydligare anvisningar än den tidigare upplagan G3 om hur 

de ska redovisa finansiell och icke-finansiell information. Nytt för denna version är att de tidigare 

tillämpningsnivåerna A, B, C som tidigare användes för att beskriva till vilken grad företagen använde 

sig av principer har ersatts av nya begrepp och definitioner. De tidigare tillämpningsnivåerna A, B, C 

beaktade antalet resultatindikatorer som företagen visade, kvantitet före kvalitet.  Redovisningen skall 

enligt G4 rapporteras enligt core eller comprehensive, dessa två begrepp beskriver till vilken omfattning 

företagen brukar GRI:s principer. Core, då upprättar företagen en hållbarhetsredovisning baserat på de 

väsentliga aspekter och indikationer. Comprehensive sker då företag väljer att använda sig av alla 

resultatindikatorer inom sin rapportering. (Global Reporting Intiative 2015) 

Den förändring som fått störst uppmärksamhet är ökat krav på väsentlighet inom hållbarhetsredovisning. 

Företagen skall skapa en process, en väsentlighetsanalys, för att identifiera vilka aspekter som anses 

vara väsentliga för företaget och för dess intressenter. Aspekterna är uppdelade i tre delar inom vardera 

av de tre dimensionerna: social påverkan, miljömässig påverkan och ekonomisk påverkan. Det finns 

således 9 aspekter totalt och varje aspekt innehar medföljande krav på rapportering av specifika 

resultatindikatorer. Det krävs även att företagen skall kunna styrka sitt val genom att beskriva varför de 

anser att aspekten är väsentlig. Hela processen kommer sedan att publiceras i hållbarhetsredovisningen 

så intressenterna kan ta del av företagets arbete mot hållbarhet. G4 fokuserar mer än G3 på 

intressenternas intresse och hur dessa påverkas av besluten. (Global Reportive Intiative 2015) 

Inom de tidigare versionerna, var indikatorerna uppdelade i kärnindikatorer och tilläggsindikatorer. 

Inom G4 har alla resultatindikatorer samma status. Det är indikatorernas relevans gentemot företaget 

som har betydelse. G4 innehar även fler indikatorer än det tidigare ramverket och vissa av de tidigare 

indikatorerna har fått nya formuleringar. (Frostenson et al. 2015) 

G4:s och G3:s indikatorer och dess indelning presenteras i kodningsmanualen i bilaga 1.  
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3. Teori 
3.1. Den institutionella teorin 

 

Enligt Artsberg (2005) ger den institutionella teorin bäst beskrivning av redovisningsområdets 

utveckling. Den institutionella teorin används ofta för att förklara hur redovisningsnormer växer fram. 

Teorin förklarar att människor och organisationer handlingar inskränks av samhällets värderingar 

(Artsberg, 2005).  DiMaggio & Powell (1983) använder den institutionella teorin för att beskriva hur 

institutioner bildas och varför organisationer agerar som dem gör. Ett viktigt begrepp som de använder 

för att beskriva den institutionella teorin är isomorfism. De hävdar att det finns tre typer av 

isomorfismer, tre olika mekanismer som bidrar till att företag som innehar samma förutsättningar i 

samhället blir homogena. Dem har kategoriserat dessa enligt: Tvingade (coercive) isomorfism, mimetisk 

isomorfism och normativ isomorfism. (DiMaggio & Powell, 1983) 

Tvingade (coercive) isomorfism uppstår till följd av press från samhällets förväntningar samt pressen 

från aktörer på marknaden som innehar makt och därmed får en auktoritet inom området. Det blir 

således en tvingande press, som kan ske via övertygelse men oftast via tvång. Ett exempel på detta är 

GRI:s principer som i sig själva inte är tvingande, men då intressenterna förväntar sig detta av företaget 

blir principerna tvingande för företagen. Detta är en av anledningar till att företag upprättar 

hållbarhetsredovisning trots att lagen inte säger så.  

Mimetisk isomorfism inträder när det finns en osäkerhet inom organisationernas verksamhet. Då 

organisationer står inför situationer där de inte vet hur de skall agera, använder dem sig av en mimetisk 

isomorfism där de imiterar legitimerade organisationer inom det berörda området. Detta kan ske 

medveten eller omedvetet. Organisationer som imiterar andra organisationer är ofta mindre företag som 

av ekonomiska skäl inte själva kan hitta eventuella lösningar på problemet. Exempel kan detta ske då 

företag står inför val av regelverk och det inte finns några tydliga fördelar eller nackdelar, de imiterar då 

de beslut som andra organisationer inom branschen fattat. Imitationen leder till att företagen således blir 

homogeniserade.  

Normativ isomorfism uppstår genom att det sker en professionalisering inom vissa yrkesgrupper. 

Normer, villkor och metoder skapas av dessa yrkesgrupper och deras rörlighet skapar en spridning av 

dessa. Den akademiska bakgrunden skapar legitimitet och yrkesmännen värderingar och normer formas 

utifrån deras utbildning. Då människor som kommer från samma bakgrund befinner sig på samma 
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arbetsplats brukar en viss kultur stärkas och att med tiden sprids denna över fler organisationer och 

dessa blir därmed homogeniska. Grupperna har olika normativa uppfattningar hur företagen skall handla 

och därför kan hållbarhetsredovisningarna skilja sig från en bransch till en annan bransch. (DiMaggio & 

Powell, 1983)  

 

3.2. Intressentteorin och legitimitetsteorin 
 

Legitimitetsteorin och intressentteorin ingår inom samma referensram. Teorierna kompletterar varandra 

och kan ge förklaring till redovisningens utveckling. Detta i och med att företagen i försök att uppfylla 

intressenternas krav skapar legitimitet, då redovisningen används som ett redskap för att besvara kraven. 

(Ljungdahl 2009) 

Enligt Deegan & Unerman (2011) handlar intressentteorin om relationen mellan intressentgrupper och 

företag. Teorin förklarar hur intressenter och företagen influeras av varandra. Intressenterna definieras 

som alla de individer/grupper som blir påverkade eller som kan påverka företagets aktiviteter. Precis 

som med legitimitet kan ett företag inte överleva utan intressenter (Freeman 2010).  Suchman (1995) 

förklarar att legitimitet uppstår i företag då de utför aktiviteter som överensstämmer med samhällets 

värderingar och normer. Då företags aktiviteter anses ha legitimitet, anses även hela företaget vara 

legitimt och till följd uppstår ett socialt kontrakt mellan samhället och företaget. Företagen måste därför 

beakta förändringar i samhällets värderingar och utföra aktiviteter som är i enighet med dessa 

värderingar. Annars riskerar företagen att mista sin legitimitet och sitt sociala kontrakt (Deegan & 

Unerman 2011). Intressentteorin skiljer sig från legitimitetsteorin då den endast beaktar ett socialt 

kontrakt, kontraktet mellan intressegrupperna och företaget (Deegan & Unerman, 2011). 

Intressentteorin intressegrupper kan bestå av en grupp aktieägare, anställda och kunder som delar 

samma engagemang och intresse för företagets utveckling, då gruppen kan påverkas av företagets 

aktiviteter (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Clarkson (1995) tillhör dessa intressentgrupper den 

primära gruppen, de som har en direkt påverkan på företagets aktiviteter. Clarkson (2015) förklarar att 

det även finns en sekundärgrupp som inte påverkar företagets fortlevnad direkt men kan ha ett 

inflytande över företaget framtida utveckling, exempelvis media. Denna grupp kan ha en stor påverkan 

trots att de inte tillhör den primära gruppen. Munck (2007) exemplifierar hur media uppmärksammade 

att H & M hade underleverantörer där barnarbete förekom. Detta påverkade och sammankopplade den 
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sekundära gruppen med den primära, då intressenterna påverkades indirekt av den sekundära gruppens 

inflytande.  

Det sociala kontraktet inom legitimitetsteorin beaktar som nämnt ett större område, då teorin täcker 

förändringarna i samhällets värderingar. Det sociala kontraktet har övergått från koncentration av 

ekonomiska vinster till engagemang för miljö och hållbarhet. Teorin kan således ge förklaring till varför 

många företag väljer att hållbarhetsredovisa (Deegan & Unerman, 2011). Hållbarhetsredovisning bör ses 

som en konsekvent av företagens försök att besvara de krav som ställs ifrån samhället för att 

upprätthålla det sociala kontraktet (Hedberg & von Malmborg 2003). Mer ingående förklarar Hedberg 

och von Malmborg (2003) att företag arbetar i enighet med GRI:s riktlinjer först och främst för att skapa 

legitimitet inom företaget och inte nödvändigtvis för att dem anser att det är de rätta. Deeagan & 

Unerman (2011) diskuterar problem inom legitimitetsteorin, de hävdar att företagen manipulerar sina 

intressenter och använder byggande av legitimitet som täckmantel. Företagen försöker få intressenters 

åsikter och värderingar att stämma överens med företagens handlingar.  

Van Staden (2003) förklarar att inom intressentteorin är det första steget att urskilja sina intressenter och 

sedan försöka att tillgodose deras önskemål för att frambringa en god relation mellan intressenterna och 

företagen. Ett vanligt önskemål från intressenterna är utlämnande av information från företagen. Därför 

kan frivillig redovisning av hållbarhet grundat på ett strategiskt beslut för att upprätta hålla det sociala 

kontraktet mellan företag och intressenter (Van Staden, 2003). Fernando & Lawrence (2014) förklarar 

att hållbarhetsrapporten kan ge önskvärda konsekvenser som nya investerare, då företaget kan få en 

bättre bild ur ett intressentperspektiv. Det är dessa fördelaktiga följder som skapar motivation hos 

företagen att delge information gällande hållbarhet. Enligt intressentteorin har företagen dock en tendens 

att förklara vad som redan har hänt i ett företag, istället för de faktiska processerna i företaget. Detta sker 

till följd av att det är lättare att definiera vad som är illegitimt än vad som legitimt då värderingar och 

normer skiljer sig mellan intressenter i samhället. (Ljungdahl 1999) 

Intressentteorin och legitimitetsteorin, består av olika delar. Deegan & Unerman (2011) beskriver att det 

finns två delar inom intressentteorin, en positivistisk del och en etisk/normativ del. Positivistisk 

intressentteori sker då företag väljer att behandla intressenterna olika utifrån deras makt över företaget. 

Företagen rangordnar intressenternas inflytande över företaget och väljer utifrån detta att tillgodose de 

intressenterna med störst inflytande först och främst. Detta skiljer sig från den etiska intressentteorin 

som utgår från att alla intressenter har samma rättigheter och skall därför behandlas lika. Denna del 

belyser företagen hur de skall agera, dock stämmer detta inte alltid överens med hur företagen agerar i 

praktiken (Deegan & Unerman 2011). Inom legitimitetsteorin, så går det att urskilja tre olika typer av 
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legitimitet, de har samma uppfattning att organisationernas aktiviteter skall ske i enighet med samhällets 

värderingar. Dock har de olika legitimeringar som härleder från olika typer av dynamiska beteenden 

(Suchman 1995).  Pragmatisk legitimitet handlar om att intressenterna utvärderar hur företagets beslut 

påverkar dem och använder detta som underlag för att beräkna ut egennyttan. Företaget skall gynna 

intressenten som individ för att pragmatisk legitimitet skall skapas. Moralisk legitimitet handlar om 

företagets engagemang i frågor och diverse aktiviteter som anses vara ”rätta”. Det ”rätta” anser 

intressenterna vara de beslut och aktiviteter som gynnar den sociala välfärden. Företagen får legitimitet 

genom att göra det ”rätta” från ett samhällsperspektiv, Vilket skiljer sig från pragmatiskt då 

intressenterna endast utgår från individens nytta. Kognitiv legitimitet bygger på förståelse av 

organisation. Legitimitet skapas då företagens aktiviteter anses vara meningsfulla, förutsägbara och 

inbjudande för intressenten. (Suchman 1995) 
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4. Metod 
4.1. Forskningsmetod 

 

En forskare kan använda sig av olika metoder; kvantitativ, kvalitativ alternativt en triangulering, vilket 

betyder att forskarna använder mer än en metod, exempelvis kombination av kvalitativ och kvantitativ 

metod. I kvantitativ forskning är betoningen av data och kvantifieringen vid insamling av stor vikt och 

den bygger på en naturvetenskaplig modell. Inom kvalitativ forskning är det ord som är centrala för 

forskningen istället för siffror vid kvantitativ forskning (Eliasson 2010). 

Vid valet av forskningsmetod skall forskaren utgå ifrån syftet med undersökningen. Valet skall kunna 

användas som verktyg för få fram den informationen och de uppgifter studien kräver för att kunna 

besvara den frågeställning som arbetet har. För att besvara syftet i denna studie har vi använt oss av 

innehållsanalys som forskningsmetod. Krippendorff (2013) menar att det är onödigt att skilja mellan 

kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Även om en text sammanställs i en tabell eller kodsschema, är 

fortfarande analysen av texten kvalitativ. Det kommer alltid finnas kvalitativa inslag i en kvantitativ 

innehållsanalys, och vice versa, då båda är sammankopplade med varandra. Vi väljer därmed att inte 

benämna studien kvalitativ eller kvantitativ, då studien har inslag av båda forskningsmetoderna.  

4.2. Innehållsanalys 
 

Innehållsanalys är ett välkänt begrepp som är över 60 år gammalt (Krippendorff, 2013). En definition av 

forskningsmetoden är:  

Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from 

texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use (Krippendorff, 2013 s. 24)  

Innehållsanalys är som forskningsmetod flexibel och innebär att man analyserar texter och kvantifierar 

innehållet utifrån olika kategorier (Bryman & Bell, 2015). I denna studie kommer innehållet från 

hållbarhetsredovisningarna kvantifieras i ett kodningsschema och sammanställas i olika tabeller, vilket 

gör det lättare att tolka och analysera insamlad data.  

Metoden är lämplig när man vill jämföra och hitta mönster mellan olika dokument och texter 

(Bergström & Boreus, 2012). Syftet med metoden är att försöka skapa en uppfattning och förståelse 

bakom den insamlade empirin. Tanken med metoden är att efter man tolkat och analyserat insamlad data 

kommer man ta åt sig informationen bättre. Med innehållsanalys får man en metod där man kan 
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strukturera om insamlad data från texter som kan vara omfattande och ostrukturerade (Krippendorff  

2013). Dessutom behöver inte all information behandlas, utan bara det som är relevant utifrån 

undersökningens syfte. Vidare ger en innehållsanalys en bra grund om man även vill bygga vidare på sin 

studie med en djupgående analys (Schreier, 2012).  

Vi har valt att använda innehållsanalys då metoden lämpar sig bra för att besvara undersökningens syfte. 

Många studier om hållbarhetsrapportering utgår dessutom från denna metod (Holland & Boon Foo, 

2003).  

Innehållsanalys har likt andra forskningsmetoder även sina starka och svaga sidor. Fördelen med 

forskningsmetoden är att den är ”öppen”, det är med andra ord enkelt att replikera studien då det är 

enkelt att beskriva studiens utformning och tillvägagångsätt (Bryman & Bell, 2013).  Innehållsanalys är 

dessutom en flexibel forskningsmetod, som kan tillämpas i många olika former. Metoden funkar 

utmärkt när studien grundar sig på ostrukturerad information.   

Nackdelen med denna metod är att det är svårt att utforma en kodningsmanual som är fri från problem. 

Det vanligaste problemet är att manualen kommer innehålla en vis grad av tolkning från forskarnas sida 

(Bryman & Bell, 2013). En annan svaghet är att innehållsanalysen inte kan vara bättre än de dokument 

som den bygger på.  

I denna studie kommer en innehållsanalys göras på varje företags hållbarhetsredovisning, där fokus 

kommer ligga på data som är kopplat till väsentlighet. Mer utförligt hur innehållsanalysen kommer 

genomföras beskrivs längre ner i metodavsnittet.   

4.3. Kodningsschema och kodningsmanual 
 

Vid innehållsanalys utgör kodning ett viktigt steg i metoden. I kodningsschemat kommer information 

som är relevant för studiens syfte och frågeställning att föras in. Vid första anblick kan kodningsschemat 

uppfattas väldigt simpel och informationsfattig, men det är här kodningsmanualen kommer in och 

kompletterar kodningsschemat. Kodningsschemat i denna studie har överst en kort beskrivning över vad 

varje kod står för. Kodningsschemat är därefter uppbyggt på vilka resultatindikatorer som företagen 

redovisade enligt G3 och G4.  

Kodningsschemat kommer hjälpa oss med att få en bättre överblick över den insamlade datan för att se 

hur redovisningen av resultatindikatorer har förändrats i takt med GRI:s nya riktlinjer.  Då företagen 

måste genomföra en väsentlighetsanalys i G4 kommer troligtvis identifieringen av väsentliga 

resultatindikatorer se annorlunda ut än vid implementeringen av G3. Genom att koda varje 
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resultatindikator blir det enkelt att se vilka resultatindikatorer som de har lagt till, tagit bort, behållit eller 

är nya vid implementeringen av G4.  

Följande koder har tagits fram: 

1. Resultatindikatorn redovisas i både G3 och G4 (Behållen) 

2. Resultatindikatorn redovisas i G3 med inte G4 (Borttagen) 

3. Resultatindikatorn redovisas i G4 men inte G3 (Tillagd) 

4. Resultatindikatorn är ny och finns bara i G4(Nya)  

Kodningsmanualen innehåller instruktioner och information om de olika kategorierna som skall 

användas vid kodningen. I denna studie bygger kodningsmanualen på alla resultatindikatorer och dess 

upplysningar som återfinns i GRI:s riktlinjer för G3 och G4. Dessa resultatindikatorer radades upp 

bredvid varandra i manualen vilket underlättar att urskilja skillnaderna i versionerna. 

Resultatindikatorerna är i manualen uppdelade i samma aspekter som i GRI:s riktlinjer. Texten som 

finns i kodningsmanualen som förklarar innebörden av respektive resultatindikator har tagits direkt från 

ramverkets riktlinjer för att inte riskera att informationen blir felaktig. Kodningsmanualen kan hittas i 

bilaga 1 och kodningsschemat i bilaga 2.  

4.4. Genomförande 
 

Det första vi gjorde vara att bekanta oss med ämnet och överskådligt gå igenom företagens 

hållbarhetsredovisningar, för att få en uppfattning över hur en hållbarhetsredovisning är utformad.  

Varje hållbarhetsredovisning genomsöktes därefter med orden; “GRI” och ”G4” för att lättare hitta 

informationen som var mest relevant för studien, och dubbelkolla att hållbarhetsredovisningen var 

upprättade efter GRI:s riktlinjer.  

För att besvara syftet och forskningsfrågorna gjorde vi en innehållsanalys på företagens 

hållbarhetsredovisningar. Innehållsanalysen genomfördes genom att vi utformade en kodningsmanual 

och kodningsschema. Innan vi sammanställde informationen i ett kodningsschema, samlade vi först in 

data som var relevant för studiens syfte i ett Exceldokument, och utformade en kodningsmanual som 

innehåller information om varje resultatindikator från G3 och G4. Efter vi samlat in all information som 

berörde studiens syfte och forskningsfrågor, började informationen föras in i kodningsschemat.  
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Vid kodningen utgick vi hela tiden från kodningsmanualen där alla resultatindikatorer från G3 och G4 

var uppradade bredvid varandra för att lättare urskilja skillnaderna. Övergången från G3 till G4 har 

inneburit att några resultatindikatorer har tagits bort, ändrat nummerordning eller ändrat information. Ett 

exempel på en resultatindikator som ändrat nummerordning men har samma innehåll är EN30, som i G4 

istället betecknas EN31. Vid kodningen kommer ändringen inte beaktas som en ”ny” resultatindikator 

då innehållet fortfarande är samma. Om ett företag redovisar den i både G3 och G4, kommer indikatorn 

beaktas som ”behållen”. När det kommer till information som ändrats, handlar det främst om att 

beskrivningen av indikatorn har blivit tydligare med hjälp av små justeringar. Nedan finns ett exempel 

hur EC5 ser ut i G3 och G4. 

EC5 (G3): Range of ratios of standard entry level wage compared to local minimum wage at significant 

locations of operation. 

EC5 (G4): Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at 

significant locations of operation.  

Detta betraktas inte som en ny resultatindikator i varken kodningen eller enligt GRI:s egna manual när 

man upprättar hållbarhetsredovisning. Alla dessa justeringar och ändringar mellan G3 och G4 har 

inneburit svårigheter och förvirring i vissa lägen. Kodningen har därför beaktats väldigt noggrant och 

dubbelkollats flera gånger för att säkerhetsställa att allting blir rätt.  Till vår hjälp har vi även använt en 

mall som finns i GRI:s manual gällande G4, där de illustrerat förändringarna mellan G3 och G4 på ett 

övergripande sätt (Global Reporting Initiative, 2013). Vi har därefter kontrollerat detta med 

informationen från kodningsmanualen flera gånger om. Alla ändringar mellan G3 och G4 har därmed 

beaktats väldigt noggrant för att minimera risken att det blir fel i kodningen.  

Vi har även analyserat företagens hållbarhetsredovisningar. Vi har jämfört hur företagen beskrev 

väsentlighet då de upprättade deras hållbarhetsredovisning i enighet med G3 respektive G4. Vi inledde 

med att söka efter bakgrundsinformation i redovisningarna för de valda företagen för att få en bättre 

överblick.  Därefter så sökte vi i texten efter ord som “väsentlighet” och “materiality” för att på så vis 

kunna effektivisera vår insamlingsprocess. Vår analysering förväntas ge mer underlag för att kunna 

besvara studiens frågeställning. 

Efter vi samlat in all data och sammanställt empirin i olika tabeller och diagram, har vi analyserat 

resultatet och återkopplat det till den teoretiska referensramen. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare 

forskning.  
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4.4.1. Insamling av data 
 

Innan datainsamlingen tog fart sökte vi först information i vetenskapliga artiklar, litteratur och tidigare 

forskning för att kunna erhålla relevant fakta för undersökningens syfte. Databaserna som använts är 

Google Scholar och SöderScholar. Inom SöderScholar har vi främst använt oss av databasen ”Business 

Source Premier” vilken inriktar sig på ämnen inom företagsekonomi. Nyckelord vid sökandet har varit 

”Hållbarhet”, ”Väsentlighet”, ”GRI” och ” Sustainability reporting”. För att kunna besvara studiens 

frågeställning, har vi hämtat data till den empiriska delen från företagens hållbarhetsredovisningar. 

Datan fann vi via GRI:s databas och företagens egna webbsidor.   

4.5. Val av företag 
 

Totalt blev det sex företag som valdes i denna studie, tre från respektive bransch. Vid valet av företag 

behövde följande kriterier uppfyllas: 

 Svenskt företag inom dagligvaruhandeln eller klädbranschen.  

 Hållbarhetsredovisar enligt G4 år 2015 och tidigare G3.   

  

Då vi valt att undersöka tre företag från respektive bransch har vi möjligheten att göra en jämförelse 

mellan företagen och branscherna för att hitta likheter och skillnader om vad som anses vara väsentligt 

att hållbarhetsredovisa. Detta görs genom att undersöka företagens hållbarhetsredovisningar för år 2015, 

där samtliga företag i studien upprättade hållbarhetsredovisning enligt G4. Utöver detta år valde vi även 

att undersöka hållbarhetsredovisningen för det senaste året respektive företag redovisade enligt G3, för 

att se hur väsentlighetskravet kan ha påverkat företagens val av resultatindikatorer. I detta fall 

hållbarhetsredovisade H&M enligt G3 år 2011, Lindex år 2013, KappAhl år 2013, Coop år 2014, ICA år 

2012 och Axfood år 2014. Genom att undersöka valda år kan vi se hur företagen implementerat GRI:s 

senaste riktlinje G4, och om synen på vad som är väsentligt att redovisa ändrats i takt med det nya 

kravet på väsentlighetsanalys.  

En stor del av de valda företagens produktion sker utanför Sveriges gränser. Detta då arbetskraften är 

billigare i andra delar av världen och produktionskostnaderna blir därmed lägre för företagen. Dessa 

branscher och valda företag blir ständigt utsatta för granskningar av media. Det är viktigt för dem att 

kunna uppvisa hållbarhet för deras framtida överlevnad. Skandaler inom hållbarhet kan rasera ett 

varumärke på ett ögonblick. De utvalda företagens arbete inom hållbarhet är därför av stor vikt och vi 

anser därför att det är intressant att undersöka just dessa företag inom dessa branscher.  
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Tabell 2. Val av företag. 

KLÄDBRANSCHEN DAGLIVARUHANDELN 

H&M COOP NORDEN AB 

LINDEX ICA 

KAPPAHL AXFOOD 

 

4.6. Validitet och reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Är mått och begrepp i studien pålitliga och stabila, och 

inte tillfälligt orsakade av slumpmässiga faktorer? (Bryman & Bell, 2013). Reliabiliteten är hög då en 

upprepning av undersökningen skulle få samma utgång som den tidigare mätningen. Studien är således 

med störst sannolikhet fri från påverkan av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. Det är därför 

viktigt att som forskare avgöra om det mått som används är stabilt eller inte. Måttet i studien anser vi 

vara stabila, skulle denna studie upprepas skulle troligen inte resultatet i studien bli annorlunda då vi 

utgår från GRI:s resultatindikatorer som återfinns i företagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. 

Vi anser att tolkningsmöjligheterna är begränsade, då dessa värden inte kommer ändras i efterhand. Men 

med hänsyn till att det finns kvalitativa inslag i studien, blir det problematiskt att diskutera reliabiliteten.  

Enligt Bryman och Bell (2015) anses replikerbarhet vara ett viktigt kriterium vid bedömning av 

forskning inom företagsekonomi. Replikerbarhet behandlar studiens förmåga att kunna upprepas. Andra 

forskare kan vilja undersöka resultatet genom att själva utföra mätningarna. Därför är det av stor vikt att 

det framgår i detalj hur studien genomförts. I metodavsnittet beskriver vi detaljerat hur studien 

genomförts, vilken metod vi använt, vart vi hämtat data och vilka företag vi valt. I bilaga 1 och bilaga 2 

återfinns mall på kodningsmanual och kodningsschemat som använts i denna studie. Vi anser således att 

studien går att replikera.  

Bryman och Bell (2013) hävdar att validitet tillhör ett av de viktigaste kriterierna för en forskning. Med 

validitet menas det om studien mäter det den avser att mäta. Vi anser att studien har hög validitet då 

syftet och forskningsfrågorna har beaktats under hela arbetsprocessen. Insamlat material kommer från 

företagens egna hållbarhetsredovisningar och bara det som är relevant för studiens syfte har bearbetats. 

Studien undersöker därmed bara de aspekter som den ska undersöka.  
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5. Empiri 
 

5.1. H&M 
 

H&M grundades år 1947 och de hävdar att hållbarhet är djupt rotad inom deras företagskultur. Deras 

VD Karl-Johan Persson anser att H&Ms framtid beror delvis på ett effektivt hållbarhetsarbete. De har 

ungefär 200 anställda som arbetar med hållbarhet. Deras mission är att deras kunder skall kunna utrycka 

sin personliga stil och göra medvetna val enkelt och attraktivt för kunderna. Deras strategi är att ständigt 

ligga i framkant när det kommer till att hitta innovativa miljömedvetna processer och material. De har 

som mål att de all deras bomull skall vara 100% organisk från och med år 2020. H&M upprättade sin 

hållbarhetsredovisning år 2015 enligt G4 Core. De har använt en rad olika steg för att upprätta en 

väsentlighetsanalys som de använt för att identifiera de delar av G4 som är väsentligt för H&M. Det 

första steget är identifikation, där de år 2013 identifierade en lista av aspekter genom en analys av 

externa standarder. Nästa steg var prioritering, de prioriterade vilka av aspekterna som var viktigare än 

andra. De aspekter som har störst inflytande över företagets olika delar. Dessa samlade de i en 

väsentlighetsmatrix. De genomförde valideringen av matrixen genom att låta elva intressenter ge 

feedback av matrixen. H&M samlade in responsen och beaktade den då dem skapade en ny version av 

matrixen.  De har med 24 fokusområden i denna matrix, de tre som de prioriterar högt är: 

 Medvetna produkter och material 

 Involvera kunder och personal 

 Djurens välmående 

I deras hållbarhetsredovisning från 2011 presenterar de kortfattat vilka aspekter som de anser vara 

relevanta för företaget. Dock innehåller den ingen djupare analys eller en matrix som de under senare år 

upprättat. 

Resultatindikatorer – Från G3 till G4  

Tabellen nedtill visar hur redovisningen av resultatindikatorer hos H&M har förändrats i och med 

övergången från G3 till den senaste versionen G4. Totalt har 19 resultatindikatorer tagits bort och 13 

tillagts, varav 7 av dem som tillagts är helt nya indikatorer som tillkommit med GRI:s senaste version av 

riktlinjer. 
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Tabell 3. Resultatindikatorer H&M. 

BORTTAGNA (19) TILLAGDA (6) NYA (7) 

EC2: Financial implications and other 

risks and opportunities for the 

organization’s activities due to climate 

change. 

EC4: Significant financial assistance 

received from government. 

EN4: Energy consumption outside of 

the organization. 

EC8: Development and impact of 

infrastructure and investments and 

serviced provided primarily for public 

benefit through commercial, in kind, or 

pro bono engagement. 

LA2: Benefits provided to full-time 

employees that are not provided to 

temporary or part-time employees, by 

significant locations of operation. 

EN5: Energy intensity. 

EN5: Energy saved through conservation 

and efficiency improvements. 

LA4: Minimum notice periods 

regarding operational changes, 

including whether these are specified 

in collective agreements. 

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 result of these 

initiatives. 

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. 

LA14: Percentage of new suppliers 

that were screened using labor 

practices criteria. 

EN7: Initiatives to reduce indirect energy 

consumption and reductions achieved. 

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. 

LA16: Number of grievances about 

labor practices filed, addressed, and 

resolved through formal grievance 

mechanisms. 

EN12: Description of significant impacts 

of activities, products, and services on 

biodiversity in projected areas and areas 

of high biodiversity value outside 

protected areas. 

PR8: Total number of substantiated 

complaints regarding breaches of 

customer privacy and losses of 

customer data. 

HR9: Total number and percentage of 

operations that have been subject to 

human rights reviews or impact 

assessments. 

EN14: Strategies, current actions, and 

future plans for managing impacts on 

biodiversity. 

 HR12: Number of grievances about 

human rights impacts filed, addressed, 

and resolved through formal grievance 

mechanisms.  

EN18: Initiatives to reduce greenhouse 

gas emissions and reductions achieved. 

  

EN20: NO, SO, and other air emissions 

by type and weight. 

  

EN27: Percentage of products sold and 

their packaging materials that are 

reclaimed by category.  

  

EN29: Significant environmental impacts 

of transporting products and other goods 

and materials used for the organization’s 

operations, and transporting members of 
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the workforce. 

EN30: Total environmental protection 

expenditures and investments by type. 

  

LA1: Total workforce by employment 

type, employment contract, and region. 

  

LA4: Percentage of employees covered 

by collective bargaining agreements. 

  

LA8: Education, training, counseling, 

prevention, and risk control programs in 

place to assist workforce members, their 

families, or community members 

regarding serious diseases. 

  

LA11: Programs for skills management 

and lifelong learning that support the 

continued employability of employees 

and assists them in managing career 

endings. 

  

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. 

  

SO5: Public policy positions and 

participation in public policy development 

and lobbying. 

  

PR6: Programs for adherence to laws, 

standards, and voluntary codes related to 

marketing communications, including 

advertising, promotion, and sponsorship. 

  

 

5.2. Lindex 
 

Lindex grundades år 1954 i Sverige. De har 487 butiker inom 19 länder, där de erbjuder kläder för 

kvinnor och barn, samt underkläder och kosmetik. De har arbetat med hållbarhet i över tio år och har 

som mål att år 2020 endast använda bomull som kommer från hållbara källor. Idag tillverkas 42% av 

deras tyger genom hållbara fibrer som ekologisk bomull. De upprättade sin hållbarhetsredovisning enligt 

G4 Core. De har genomgått en analyseringsprocess för att identifiera de väsentliga indikatorerna och 

aspekterna. Processen genomfördes genom att nyckelintressenter intervjuades, diverse 

intressentundersökningar. Leverantörer, investerare, utomstående organisationer, feedback från kunder 

och personal samt media användes för att samla in den information som krävdes för att identifiera de 

väsentliga indikatorerna och aspekterna. Totalt identifierades 31 olika aspekter. Deras mål är att: 
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reducera deras klimatpåverkan, effektivisera användningen av resurser och säkerhetsställa människans 

rättigheter och barnens rättigheter, säkerhetsställa arbetsvillkor, bidra till hållbar finansiell utveckling, 

förhindra korruption och säkerhetsställa etiskt arbete.  (Lindex Sustainability Report 2015) 

Lindex hållbarhetsredovisning år 2013 upprättades i enighet med G3. Hållbarhetsredovisningen innehöll 

redan då en väsentlighetsanalys. Deras viktigaste områden då var: hållbart mode, socialt ansvar, 

minskad klimatpåverkan, effektiv resursanvändning och energiåtervinning, stärka lokala samhällen, 

entusiastiska anställda samt etik och anti-korruption (Lindex Sustainability Report 2013) 

Resultatindikatorer – Från G3 till G4 

Tabellen nedtill visar att Lindex tillagt betydligt fler resultatindikatorer än vad de tagit bort vid 

implementeringen av GRI:s senaste riktlinje (G4).  Totalt har 23 resultatindikatorer tillagts, och 11 

stycken indikatorer borttagits.   

Tabell 4. Resultatindikatorer Lindex. 

BORTTAGNA (11) TILLAGDA (17) NYA (6) 

EN7: Initiatives to reduce indirect 

energy consumption and reductions 

achieved. 

EC4: Significant financial assistance 

received from government. 
EN32: Percentage of new suppliers that 

were screened using environmental 

criteria. 

EN17: Other indirect greenhouse 

gas emissions by weight. 

EN1: Material used by weight or 

volume. 
EN33: Significant actual and potential 

negative environmental impacts in the 

supply chain and actions taken. 

EN18: Initiatives to reduce 

greenhouse gas emissions and 

reductions achieved. 

EN8: Total water withdrawal by source. EN34: Number of grievances about 

environmental impacts filed, addressed, 

and resolved through formal grievance 

mechanisms. 

EN29: Significant environmental 

impacts of transporting products and 

other goods and materials used for 

the organization’s operations, and 

transporting members of the 

workforce. 

EN23: Total weight of waste by type 

and disposal method. 
HR9: Total number and percentage of 

operations that have been subject to 

human rights reviews or impact 

assessments. 

LA1: Total workforce by 

employment type, employment 

contract, and region. 

EN24: Total number and volume of 

significant spills. 
HR11: Significant actual and potential 

negative human rights impacts in the 

supply chain and actions taken. 

LA10: Average hours of training 

per year per employee by employee 

category. 

EN28: Percentage of products sold 

and their packaging materials that are 

reclaimed by category. 

HR12: Number of grievances about 

human rights impacts filed, addressed, 

and resolved through formal grievance 

mechanisms. 

LA12: Percentage of employees 

receiving regular performance and 

career development reviews. 

LA1: Total number and rates of new 

employee hires and employee turnover 

by age group, gender and region. 

 

 

 

LA13: Composition of governance 

bodies and breakdown of employees 

per employee category according to 

gender, age group, minority group 

LA2: Benefits provided to full-time 

employees that are not provided to 

temporary or part-time employees, 
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membership, and other indicators of 

diversity. 

by significant locations of operation. 

HR1: Percentage and total number 

of significant investment agreements 

that include human rights clauses or 

that have undergone human rights 

screening. 

LA16: Number of grievances about 

labor practices filed, addressed, and 

resolved through formal grievance 

mechanisms. 

 

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. 

SO4: Communication and training on 

anti-corruption policies and 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. 

SO5: Confirmed incidents of 

corruption and actions taken. 
 

 SO6: Total value of political 

contributions by country and 

recipient/beneficiary. 

 

 SO7: Total number of legal actions for 

anti-competitive behavior, antitrust, and 

monopoly practices and their outcomes. 

 

 PR5: Results of surveys measuring.  

 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. 

 

 PR8: Total number of substantiated 

complaints regarding breaches of 

customer privacy and losses of customer 

data. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

5.3. KappAhl 
 

KappAhl grundades år 1953 i Göteborg och är idag en av nordens ledande modekedjor. De har drygt 

400 butiker i Finland, Norge, Sverige och Polen. De hävdar att hållbarhet är integrerat inom deras 

dagliga arbete. Detta genom deras koncept: Future Friendly Fashion. Vilket bygger på att de följer de 

internationella riktlinjerna, arbetar proaktivt, tillämpar försiktighetsprincipen samt samarbetar för att nå 

långsiktigt hållbar utveckling i branschöverskridande frågor. Deras hållbarhetsredovisning är tillämpat 

enligt G4 Core. De har valt att upprätta en väsentlighetsanalys och med stöd från analysen har de kunnat 

identifiera deras viktigaste hållbarhetsfrågor. Väsentlighetsanalysen utgick ifrån tidigare kund- och 

marknadsundersökningar, enkäter, intressentdialoger och djupintervjuer med personer som innehar 

expertis inom ämnet. I samband med väsentlighetsanalysen utfördes även en väsentlighetsmatris där de 

presenterar de viktigaste frågorna för externa samt interna intressenter. De har sammanställt en lista med 

5 frågor som de definierar som “Särskilt viktiga frågor”, dessa frågor anses vara viktiga för både de 

interna och de externa intressenterna och lyder enligt följande:  

 Främja goda arbetsvillkor i produktionen 

 Hållbara material  

 Hållbarhetsmärkta produkter 

 Minska utsläpp av växthusgaser 

 Minska kemikalieanvändningen i produktionen.  

(KappAhl årsredovisning och hållbarhetsrapport 2015/2016) 

KappAhls tidigare hållbarhetsredovisning från år 2013 innehåller ingen väsentlighetsanalys och följer 

G3. (KappAhl årsredovisning och hållbarhetsrapport 2013/2014 

Resultatindikatorer – Från G3 till G4 

Tabellen nedtill visar att KappAhl tagit bort fler resultatindikatorer än vad som lagts till. Totalt har 16 

resultatindikatorer tagits bort och 10 indikatorer lagts till.  

Tabell 5. Resultatindikatorer KappAhl. 

BORTTAGNA (16) TILLAGDA (5) NYA (5) 

EC7: Procedures for local hiring and 

proportion of senior management hired 

from the local community at locations of 

significant operation. 

EN17: Other indirect greenhouse gas 

(GHG) emissions (Scope 3). 

EN32: Percentage of new suppliers that 

were screened using environmental 

criteria. 
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EC8: Development and impact of 

infrastructure and investments and 

serviced provided primarily for public 

benefit through commercial,in kind, or 

pro bono engagement. 

 EN22: Total water discharge by 

quality and destination. 

 EN33: Significant actual and potential 

negative environmental impacts in the 

supply chain and actions taken. 

EN4: Indirect energy consumption by 

primary source. 

HR1: Total number and percentage of 

significant investment agreements and 

contracts that include human rights 

clauses or that underwent human 

rights screening. 

LA14: Percentage of new suppliers that 

were screened using labor practices 

criteria. 

EN5: Energy saved through 

conservation and efficiency 

improvements. 

SO5: Confirmed incidents of 

corruption and actions taken. 

LA15: Significant actual and potential 

negative impacts for labor practices in 

the supply chain and actions taken. 

EN22: Total weight of waste by type 

and disposal method. 

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. 

HR11: Significant actual and potential 

negative human rights impacts in the 

supply chain and actions taken. 

EN27: Percentage of products sold and 

their packaging materials that are 

reclaimed by category. 

  

EN29: Significant environmental 

impacts of transporting products and 

other goods and materials used for the 

organization’s operations, and 

transporting members of the workforce. 

  

LA2: Total number and rate of 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. 

  

La10: Average hours of training per year 

per employee by employee category. 

  

HR5: Operations identified in which the 

right to exercise freedom of association 

and collective bargaining may be at 

significant risk, and actions taken to 

support these rights. 

  

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 
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of forced and compulsory labor. 

PR3: Type of product and service 

information required by procedures and 

percentages of significant products and 

services subject to such information 

requirements. 

  

PR5: Practices related to customer 

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. 

  

PR9: Monetary value of significant fines 

for non-compliance with laws and 

regulations concerning the provision and 

use of products and services. 

  

5.4. COOP 
 

Coop etablerades i slutet av 1800-talet, deras ledord var då “ren oförfalskad mat” till rimliga priser. I 

Sverige finns det idag 659 butiker som verkar under varumärket Coop. Butikerna ägs av Coop Sverige 

samt lokala konsumentföreningar. Coop är idag rankat som det mest hållbara varumärket inom 

dagligvarubranschen och är två inom den totala rankningen. Ungefär 50% av de produkter som Coop 

lanserades under år 2015 härleds ur deras hållbara sortiment. Coop upprättade sin 

hållbarhetsredovisning år 2015 i enighet med G4 Core. Rapporten innehåller inget avsnitt för 

väsentlighetsanalysen utan beskriver bara kort att dem valt att utgå ifrån väsentlighet, kommunikation 

med intressenterna och hållbarhetssammanhang samt fullständighet. De har samlat in den kvalitativa 

informationen genom enkäter och intervjuer. Den kvantitativa samlades in via affärssystem och deras 

underleverantörer. De beskriver i deras avsnitt gällande strategisk riktning för hållbarhet att deras sex 

prioriterade fokusområden är:  

 God hälsa 

 Miljöhänsyn 

 Djurvälfärd 

 Kemikaliekontroll 

 Rättvis handel 

 Socialt ansvarstagande.  
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(Coop Sverige årsrapport 2015) 

Det framgår ingen väsentlighetsanalys inom deras hållbarhetsredovisning för år 2013, som Coop har 

upprättat enligt G3. De nämner dock att de utgått från de väsentliga principerna i upprättande av 

hållbarhetsredovisningen. (Verksamhetsberättelse 2014) 

Resultatindikatorer – Från G3 till G4 

Tabellen nedanför visar att Coop tog bort 16 resultatindikatorer när de upprättade sin 

hållbarhetsredovisning enligt G4. Totalt la de till 3 indikatorer, varav 2 är nya.   

Tabell 6. Resultatindikatorer Coop. 

BORTTAGNA (16) TILLAGDA (1) NYA (2) 

EC6: Policy, practices, and proportion of 

spending on locally based suppliers at 

significant locations of operations. 

EC1: Direct economic value generated 

and distributed. 

EN18: Greenhouse gas (GHG) 

emissions intensity. 

EC9: Understanding and describing 

significant indirect economic impacts, 

including the extent of impacts. 

 EN32: Percentage of new suppliers 

that were screened using 

environmental criteria. 

EN5: Energy saved through conservation 

and efficiency improvements. 

  

EN22: Total weight of waste by type and 

disposal method. 

  

EN26: Initiatives to mitigate 

environmental impacts of products and 

services, and extent of impact mitigation. 

  

EN28: Monetary value of significant fines 

and total number of nonmonetary 

sanctions for noncompliance with 

environmental laws and regulations. 

  

LA1: Total workforce by employment 

type, employment contract, and region. 

  

LA4: Percentage of employees covered by 

collective bargaining agreements. 

  

LA12: Percentage of employees receiving 

regular performance and career 

development reviews. 

  

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 
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screening on human rights screening, and 

actions taken. 

SO3: Percentage of employees trained in 

organization’s anticorruption policies and 

procedures. 

  

SO5: Public policy positions and 

participation in public policy development 

and lobbying. 

  

PR3: Type of product and service 

information required by procedures and 

percentages of significant products and 

services subject to such information 

requirements. 

  

PR5: Practices related to customer 

satisfaction, including results of surveys 

measuring customer satisfaction. 

  

PR9: Monetary value of significant fines 

for non-compliance with laws and 

regulations concerning the provision and 

use of products and services. 

  

5.5. ICA gruppen 
 

ICA Gruppen innehar fokus på mat och hälsa och är ett ledande detaljföretag. ICA gruppen har sedan 

dess början satt upp höga mål inom hållbarhet. De eftersträvar exempelvis ett utbud där 80% av deras 

egna varor skall vara kvalitetscertifierade, ett mål som de faktiskt uppnådde under år 2015. ICA 

Gruppen har även som mål att till år 2020 bli helt klimatneutrala, de skall minska sin klimatpåverkan. 

Detta har de tänkt göra genom ökad resurseffektivitet och genom att minska sina utsläpp. Målet är enligt 

dem offensivt och de hoppas att detta mål skall inspirera och påverka andra företag att ta ett större 

ansvar. Ica Gruppen har upprättat sin hållbarhetsredovisning enligt G4 Core år 2015. De har till skillnad 

från flera andra företag även låtit redovisningen bli granskade av en tredje part. Väsentlighetsanalysen 

diskuteras under avsnittet “väsentliga frågor”. De använder interna analyser av omvärlden och 

verksamheten för att skapa deras väsentlighetsanalys. Den kompletteras ytterliga med stöd från de 

kontinuerliga dialoger som de för med deras intressenter. De har skapat en matrix, som de benämner 

som “heat map” som ger en tydlig bild över koncernens gemensamma fokus inom hållbarhet. Deras 

fokus inom hållbarhet under år 2015 var: 

 Stödja kundernas hållbara val 

 Klimatpåverkan från kundens beteende  
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 Kvalitet i butik  

 Produktsäkerhet och kvalitet, kemikalier, spårbarhet.  

 Ursprungsmärkning 

 Lokalproducerad mat 

 Socialt och miljömässigt ansvar 

(ICA Gruppen hållbarhetsredovisning 2015) 

Ica Gruppen hade redan för 2012 upprättat denna “Heat map” trots att de då upprättade enligt G3 och 

väsentlighetsanalysen var då inte obligatorisk. (ICA Gruppens Hållbarhetsredovisning 2012) 

Resultatindikatorer – Från G3 till G4 

Tabellen nedan visar att ICA vid upprättandet av den nya standarden G4 tagit bort hela 22 

resultatindikatorer och bara lagt till 1.  

Tabell 7. Resultatindikatorer ICA. 

BORTTAGNA (22) TILLAGDA (0) NYA (1) 

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. 

 EN4: Energy consumption outside of 

the organization. 

EC3: Coverage of the organization’s defined benefit 

plan obligations. 

  

EC6: Policy, practices, and proportion of spending on 

locally based suppliers at significant locations of 

operations. 

  

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. 

  

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 projected 

areas and areas of high biodiversity value outside 

protected areas. 
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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. 

  

LA1: Total workforce by employment type, 

employment contract, and region. 

  

LA2: Total number and rate of 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. 

  

LA12: Percentage of employees receiving regular 

performance and career development reviews. 

  

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. 

  

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. 

  

SO5: Public policy positions and participation in 

public policy development and lobbying. 

  

PR3: Type of product and service information 

required by procedures, and percentages of significant 

products and services subject to such information 

requirements. 

 

  

PR5: Practices related to customer 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. 
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5.6. Axfood 
 

Axfood har totalt 262 egna butiker och ungefär 820 samverkande butiker. Willys, Hemköp, Närlivs och 

Dagab ingår inom verksamheten och Axfood har en marknadsandel på 20% inom branschen vilket gör 

att Axfood är tvåa på den svenska marknaden. Deras mål är att deras klimatpåverkan skall minska med 

75% till år 2020. Axfood genomförde en väsentlighetsanalys under år 2015 för att kunna förstärka deras 

arbete inom hållbarhet, samt kontrollera att deras prioriteringar var i enighet med intressenternas 

förväntningar. De förklarar ytterligare att väsentlighetsanalysen ligger till grund för 

hållbarhetsrapporteringen enligt GRI G4 Core. Analysen genomfördes inledningsvis med en workshop 

med representanter från deras verksamhet. Under denna workshop så diskuterade deltagarna om vilka 

hållbara frågor som var mest relevanta ur ett strategiskt perspektiv. Axfood utformade en enkät utifrån 

de frågor som de anser relevanta. Det var 2122 som deltog i denna enkät, dessa var ägare, medarbetare, 

kunder, icke-kunder och leverantörer. De frågor som anses inneha hög väsentlighet för Axfoods 

rapportering är: 

 Anti-korruption och mutor 

 Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa. 

 Jämställdhet och mångfald.  

De urskilde också frågor som var väsentliga att rapportera samt fokusera på, dessa är:  

 Bekämpningsmedel och kemikalier 

 Djurskydd 

 Effektiv användning av energi 

 Hållbara produkter 

 Kontroll av leverantörskedjan  

 Minskad klimatpåverkan.  

(Axfood hållbarhetsredovisning 2015) 

Det finns ingen väsentlighetsanalys inom deras tidigare hållbarhetsredovisning år 2013 som upprättades 

i enighet med G3. (Axfood hållbarhetsredovisning 2013) 
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Resultatindikatorer – Från G3 till G4 

Tabellen nedanvisar att Axfood tagit bort 21 resultatindikatorer och lagt till 7 stycken när de upprättade 

hållbarhetsredovisning enligt G4.  Samtliga tillagda indikatorer är nya i standarden.  

Tabell 8. Resultatindikatorer Axfood. 

BORTTAGNA (21) TILLAGDA (0) NYA (7) 

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. 

 EN5: Energy intensity. 

EC2: Financial implications and other 

risks and opportunities for the 

organization’s activities due to climate 

change. 

 EN18: Greenhouse gas (GHG) 

emissions intensity. 

EC3: Coverage of the organization’s 

defined benefit plan obligations. 

 EN32: Percentage of new suppliers 

that were screened using 

environmental criteria. 

EC4: Significant financial assistance 

received from government. 

 EN33: Significant actual and 

potential negative environmental 

impacts in the supply chain and 

actions taken. 

EC6: Policy, practices, and proportion of 

spending on locally based suppliers at 

significant locations of operations. 

 LA14: Percentage of new suppliers 

that were screened using labor 

practices criteria. 

EC7: Procedures for local hiring and 

proportion of senior managementhired 

from the local community at locations of 

significant operation. 

 LA15: Significant actual and 

potential negative impacts for labor 

practices in the supply chain and 

actions taken. 

EC8: Development and impact of 

infrastructure and investments andserviced 

provided primarily for public benefit 

through commercial, in kind, or pro bono 

engagement. 

 HR11: Significant actual and 

potential negative human rights 

impacts in the supply chain and 

actions taken. 

EN1: Material used by weight or volume.   

EN2: Percentage of materials used that are 

recycled input material. 

  

EN8: Total water withdrawal by source.   

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. 

  

EN19: Emissions of ozone-depleting 

substances by weight. 

  

EN20: NO, SO, and other air emissions by 

type and weight.  
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EN21: Total water discharges to water by 

quality and destination. 

  

EN23: Total number and volume of 

significant spills. 

  

EN27: Percentage of products sold and 

their packaging materials that are 

reclaimed by category. 

  

EN28: Monetary value of significant fines 

and total number of nonmonetary sanctions 

for noncompliance with environmental 

laws and regulations. 

  

LA1: Total workforce by employment 

type, employment contract, and region. 

  

LA4: Percentage of employees covered by 

collective bargaining agreements. 

  

LA8: Education, training, counseling, 

prevention, and risk control programs in 

place to assist workforce members, their 

families, or community members regarding 

serious diseases. 
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5.7. Klädbranschen G3 och G4. 
 

Diagrammet nedan visar en sammanställning över antalet resultatindikatorer som H&M, Lindex och 

KappAhl tillsammans redovisade i sina hållbarhetsredovisningar vid upprättandet av G3 och G4. Till 

vänster i diagrammet visas antalet resultatindikatorer som redovisas i både G3 och G4 (Behållen). 

Därefter visas antalet resultatindikatorer som företagen valt att ta bort vid upprättandet av den senaste 

standarden G4 (Borttagna). Totalt var det 46 resultatindikatorer som företagen tog bort vid 

implementeringen av G4. När det kommer till tillagda resultatindikatorer, resultatindikatorer som 

redovisas i G4 men inte G3, var det totalt 28 resultatindikatorer som lades till.  

 

Figur 1. Antal resultatindikatorer som totalt redovisades i klädbranschen. 

 

5.8. Dagligvaruhandeln G3 och G4 
 

Diagrammet nedan visar en sammanställning över antalet resultatindikatorer som företagen i 

dagligvaruhandeln redovisade i sina hållbarhetsredovisningar vid upprättandet av G3 och G4. Vid 

implementeringen av G4 upprättade Axfood och ICA en väsentlighetsanalys för att identifiera vilka 

resultatindikatorer som var väsentliga att redovisa. Coop var det enda företaget i studien som inte 

upprättade en väsentlighetsanalys. Antalet resultatindikatorer som redovisas presenteras i figur på nästa 

sida:  
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Figur 2. Antal resultatindikatorer som totalt redovisades i dagligvaruhandeln.  

 

5.9. Totalt redovisade resultatindikatorer i G3 
 

Diagrammet nedan visar hur många resultatindikatorer som totalt redovisades från respektive bransch 

vid upprättandet av G3. Totalt redovisade klädbranschen 101 resultatindikatorer, och dagligvaruhandeln 

108 resultatindikatorer.  

 

Figur 3. Antal resultatindikatorer som totalt redovisades i G3. 
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5.10. Totalt redovisade resultatindikatorer i G4 
 

Diagrammet nedanför visar hur många resultatindikatorer som totalt redovisades av företagen från 

respektive bransch vid upprättandet av G4. Klädbranschen redovisade fler resultatindikatorer än 

dagligvaruhandeln inom samtliga aspekter; Ekonomi, miljö och sociala. Klädbranschen fokuserade mest 

på sociala frågor, och dagligvaruhandeln på miljöfrågor. Totalt redovisade klädbranschen tillsammans 

101 resultatindikatorer, och dagligvaruhandeln 59 stycken.  

 

Figur 4. Antal resultatindikatorer som totalt redovisades i G4. 
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6. Analys 
 

Global Reporting Intiative övergång från G3 till G4 har ställt högre krav på väsentlighet inom 

hållbarhetsredovisning. Företagen skall endast redovisa de aspekter och resultatindikatorer som de anser 

vara väsentliga för dem. Gray (2013) påstår att GRI riktlinjer behöver vara mer tydliga, och att när 

företagen själva får bestämma vilka resultatindikatorer som de skall redovisa kan detta leda till en 

missvisande bild.  Enligt Gray (2013) leder valfriheten till att företagen väljer att endast redovisa de 

delar inom TBL som de är bra på för att stärka företagets anseende hos deras intressenter. Genom att 

kraven på väsentlighet har ökat, bör företagens redovisning av resultatindikatorer rimligen skilja sig 

mellan G4 och G3. Då G4 kräver att företagen gör en bedömning av deras interna och externa faktorer 

och utifrån detta avgör vad som egentligen är väsentligt för just deras företag. Samt att de 

tillämpningsnivåer som tidigare fanns i G3 fokuserade på att företag skulle uppvisa ett visst antal 

indikatorer per nivå nu är avskaffande. Företag och intressenter ansåg då att det var mängden 

resultatindikatorer som hade betydelse istället för relevansen i de utvalda resultatindikatorerna. (Global 

reporting 2015) 

Alla de utvalda företagen har enligt deras hållbarhetsredovisning som upprättats enligt G4 beaktat 

väsentlighet i valet av redovisade resultatindikatorer. Företagen har använt sig av olika processer för att 

ta fram vilka indikatorer som är väsentliga just för dem. Det som är gemensamt för alla av de undersökta 

företagen är att de alla har tagit hänsyn till intressenternas åsikter i denna process. Detta genom olika 

former av dialoger: intervjuer, enkäter etcetera. Detta förhåller sig väl med Van Staden (2003) förklaring 

av intressentteorin. Att företag väljer att tillgodose intressenternas önskemål för att uppnå en god 

relation mellan företaget och dess intressenter. Detta överensstämmer även med Elsakit och Wothington 

(2012) studie om påvisade att intressenterna har en avgörande betydelse för kvalitén och omfattning. 

Intressenternas påverkan i företagens hållbarhetsarbete går också att koppla till Suchman (1995) 

beskrivning av moralisk legitimitet, att det skapas legitimitet då företag fattar beslut som är eniga med 

intressenterna, då företag anses göra det rätta från ett samhällsperspektiv. Företag väljer således att 

lyssna på intressenternas önskemål gällande redovisning av väsentliga resultatindikatorer för att uppnå 

fördelaktiga följder. 

Då företagen upprättade sina hållbarhetsredovisningar enligt G3, så skiljde sig inte antalet av 

resultatindikatorer anmärkningsvärt mellan dagligvaruhandeln och klädindustrin (108 respektive 101). 

Dock påvisades en markant skillnad mellan de två branscherna efter införandet av G4. Klädbranschen 
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uppvisade ungefär lika många resultatindikatorer inom G3 som i G4, men dagligvarubranschen 

redovisade endast 59 resultatindikatorer inom deras hållbarhetsredovisningar upprättade enligt G4. 

Skillnaderna mellan branscherna kan förklaras av den institutionella teorin. Dimaggio & Powell (1983) 

förklarar att företag som innehar samma förutsättningar i samhället blir homogena till följd av tre olika 

isomorfismer, tre olika mekanismer. Klädbranschen kan påverkas av tvingande isomorfism, där 

marknaden och media kräver att de uppvisar flera indikatorer än dagligvaruhandeln. Då klädbranschen 

fått mycket negativ uppmärksamhet i media gällande hantering av hållbarhet. Cho & Pattern (2007) 

förklarar även att rapporteringen inom hållbarhet skiljer sig mellan branscher då företag använder 

hållbarhet för att uppnå legitimitet hos sina intressenter. Dessa intressenters önskemål skiljer sig ofta 

mellan branscher. Detta kan ge förklaring till skillnader inom hållbarhetsredovisning mellan branscher.  

Likheterna inom branschen kan bero på mimetisk isomorfism. Dimaggio & Powell (1983) förklarar att 

när mindre företag står inför ett beslutsfattande och inte är säkra på vilket beslut de ska fatta, imiterar 

andra större företag inom samma bransch. H&M är ett betydligt mycket större företag än både Lindex 

och KappAhl. Lindex, KappAhl och andra mindre företag inom branschen kan utgå från H&Ms 

rapportande av hållbarhet då de själva upprättar sin hållbarhetsredovisning. Att klädbranschen 

rapporterar på ett liknande sätt kan således eventuellt förklaras av mimetisk isomorfism. Det kan även 

bero på tvingande isomorfism från de större företagen. Då H&M har fler marknadsandelar har de också 

ett större inflytande, större möjlighet att påverka de mindre företag. De kan utifrån sin position på 

marknaden påverka sättet som mindre företag skall redovisa sin hållbarhet. Mimetisk isomorfism kan 

också ge förklaring till varför de båda branscherna väljer att fokusera på samma områden inom TBL-

området. Detta då de båda branscherna är under hård granskning av både media och intressenter vilket 

kan skapa en press och skapa en osäkerhet hos företagen om hur de ska hantera och redovisa hållbarhet. 

Därför använder de mimetisk isomorfism, de imiterar företag som exempelvis har större erfarenhet av 

hållbarhet eller större resurser för att kunna upprätta en hållbarhetsredovisning som överensstämmer 

med intressenternas värderingar och önskemål.  Denna imitation leder enligt Suchman (1995) till att 

företagen blir homogeniserade, att de uppvisar en liknande rapportering.  

Att dagligvaruhandeln valt att redovisa färre resultatindikatorer, kan vara ett tecken på att de tidigare 

använda indikatorerna inte var väsentliga och till följd av tillämpningsnivåerna förändrats så har 

företagen kunnat fokusera mer på innehållet i de valda indikatorerna, än antalet (GRI, 2015). Att de 

därför valt att plocka bort irrelevanta indikatorer i deras rapportering. En annan orsak till varför de har 

valt att plocka bort så många indikatorer kan vara för att de som Gray (2012) beskriver försöker 

framhäva deras bra delar inom deras rapportering av hållbarhet. De väljer att endast redovisa det som de 
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är bra på och därmed inte uppvisar transparens. Transparens krävs enligt Wilburn och Wilburn (2013) 

för att beslutsunderlaget skall vara rättvisande och för intressenterna därmed skall kunna fatta rätt beslut, 

detta går återigen att koppla till intressentteorin. Det går även att hänföra till Deegan och Unerman 

(2011) diskussion om problematiken  i legitimitetsteorin. Att företagen manipulerar sina intressenter och 

använder legitimitet som täckmantel. De försöker att få intressenternas åsikter och värderingar att 

stämma överens med företagens handlingar och därför utelämnar viss information som motsäger 

intressenternas värderingar. Att dagligvarubranschen valt att endast redovisa ett fåtal indikatorer jämfört 

med klädbranschen kan således vara ett tecken på att de följer GRI:s riktlinjer, att endast redovisa de 

som är väsentligt för företaget. Alternativt att företagen endast väljer manipulerar sina intressenter 

genom att endast uppvisa de dem är bra på inom begreppet hållbarhet.   

Anmärkningsvärt är att de båda branscherna har valt att endast uppvisa ett fåtal ekonomiska 

resultatindikatorer. De har istället valt att använda flertal sociala och miljö resultatindikatorer. Det 

överensstämmer med tidigare studien av Kozlowski, Bardecki, och Searcy (2015) där de konstaterar att 

klädbranschen fokuserar sin hållbarhet på de sociala och miljörelaterade frågorna. Mann, Byun, Kim 

och Hoggle (2014) studie visar att klädföretagen främst väljer att redovisa de sociala indikatorerna, 

vilket även vår undersökning visar. Anledningen till att företag inom klädbranschen väljer att uppvisa 

flest sociala resultatindikatorer kan förklaras av det är dem sociala problemen inom klädbranschen är 

mest kritiska enligt Mann, Byun, Kim och Hoggle (2014).  

Utifrån granskningen av hållbarhetsredovisningarna kan vi urskilja samma sak, företagen fokuserar på 

de sociala och miljörelaterade problemen. Områden som de ansåg viktiga beaktade mer miljö och 

samhället, frågor som “miljöhänsyn” och “främja goda arbetsvillkor i produktionen” var återkommande 

i de studerade hållbarhetsredovisningarna. Munck (2012) beskriver att sekundära grupper enligt 

intressentteorin kan påverka företagets sätt att hantera hållbarhet. Media tillhör denna grupp och negativ 

press har enligt Munck (2012) haft inflytandet över företagets rapportering. Islam och Deegan (2010) 

instämmer också om medias inflytande över företagens rapportering. Företag inom klädbranschen har 

utsatts för negativ granskning i media vilket har enligt Islam och Deegan (2010) påverkat företagen att 

ta ett större social ansvar, ett större aktörsansvar inom de sociala problemen som finns inom industrin.  
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7. Slutsats 
 

Syftet med studien var att undersöka hur svenska företag inom dagligvaruhandeln och klädbranschen 

har implementerat GRI:s senaste riktlinje (G4), och få en bättre förståelse av vad företagen anser är 

väsentligt att hållbarhetsredovisa. Har denna väsentlighet förändrats i takt med GRI:s nya riktlinjer, och 

förekommer några branschskillnader om vad som är väsentligt att hållbarhetsredovisa.  

Utifrån syftet formulerades följande tre frågeställningar som avses att besvaras i slutsatsen.  

 Hur har övergången från G3 till G4 påverkat företagens sätt att hållbarhetsredovisa? 

 Har företagen beaktat väsentlighetskravet i G4? 

 Finns det skillnader mellan branscher hur de har valt att hållbarhetsredovisa? Om ja, vilka är 

dessa skillnader?  

Den senaste versionen (G4) ställer betydligt högre krav på företagen gällande väsentlighet, vilket 

innebär att varje aspekt och indikator som redovisas skall vara väsentlig och relevant för företaget 

utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Företagen skall med andra ord bara redovisa 

det som är väsentligt att redovisa. Studien visar att kravet på väsentlighetsanalys i GRI:s senaste riktlinje 

(G4) har påverkat hur företagen upprättar sin hållbarhetsredovisning. Samtliga företag i studien förutom 

Coop har genomfört en väsentlighetsanalys för att identifiera vilka resultatindikatorer som är väsentliga 

att hållbarhetsredovisa. Coop som inte gjort en väsentlighetsanalys informerar däremot att de utgått ifrån 

väsentlighet vid val av resultatindikatorer, samt att de haft kommunikation med sina intressenter och 

samlat in information genom enkäter och intervjuer. Efter analyserat företagens 

hållbarhetsredovisningar kan vi dra slutsatsen att det nya kravet gällande väsentlighet har påverkat hur 

företagen arbetar kring väsentlighet. Övergången från G3 till G4 har resulterat i att företagen har utökat 

sin process för att identifiera vilka resultatindikatorer som är väsentliga att redovisa i G4. Samtliga 

företag har dessutom beaktat väsentlighetskravet när de implementerat den senaste riktlinjen G4.  

Innehållsanalysen vi genomförde visade dessutom att de både branscherna i studien har ändrat både 

antalet och vilka resultatindikatorer de väljer att redovisa i och med övergången från G3 till G4. Under 

G3 var det en minimal skillnad mellan branscherna när man tar en titt på antalet resultatindikatorer som 

redovisades. Klädbranschen redovisade 108 resultatindikatorer och dagligvaruhandeln redovisade 101 

resultatindikatorer. Under G4 är det däremot en marknad skillnad, där klädbranschen redovisar totalt 

108 resultatindikatorer, och dagligvaruhandeln 59 stycken. Vi tolkar det som att väsentlighetskravet i 
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G4 har påverkat hur och vilka resultatindikatorer företagen väjer att redovisa. Även om antalet 

resultatindikatorer som redovisas i klädbranschen är 108 stycken i både i G3 och G4, är det en stor andel 

av dem som byts ut, tagits bort eller är nya. Slutsatsen vi kan dra härifrån är att det nya 

väsentlighetskravet har haft en stor inverkan på hur företagen arbetar med sin hållbarhetsredovisning. 

Övergången från G3 till G4 har som vi nämnde ovan resulterat i att företagen har utökat sin 

arbetsprocess för att identifiera vilka resultatindikatorer som är väsentliga att redovisa, vilket resulterat i 

att företagen tagit bort och lagt till resultatindikatorer som bara är väsentliga att redovisa. 

Enligt tidigare studier har även ett företags branschtillhörighet en stor påverkan på vilka 

resultatindikatorer de anser är väsentliga att hållbarhetsredovisa. Både klädbranschen och 

dagligvaruhandeln tampas med liknande problem, med långa leverantörskedjor och dåliga 

arbetsförhållanden. Resultatet från studien stämmer överens med tidigare forskning, och visar att både 

branscherna väljer att fokusera på miljömässiga och sociala indikatorer både under G3 och G4. 

Övergången från G3 till G4 har därmed inte ändrat vilka aspekter företagen anser är viktigast att 

fokusera på. Vår slutsats är att företag inom dagligvaruhandeln och klädbranschen fortfarande anser att 

det är mer väsentligt att hållbarhetsredovisa resultatindikatorer som berör de sociala och miljömässiga 

aspekterna. Anledningen är att både branscherna tampas med liknande utmaningar och problem, och 

därmed fokuserar sin hållbarhetsredovisning inom dessa områden.  

8. Vidare forskning.  
 

Vi har i denna studie forskat om hur övergången från G3 till G4 har påverkat företagens 

hållbarhetsredovisning. Vi hoppas att denna studie skall berika den pågående debatt kring detta 

ämnesområde samt kunna användas som underlag för vidare studier. För att berika området ytterligare 

föreslår vi att man gör en liknande studie där man använder kvalitativa intervjuer för att få en djupare 

förståelse i hur företag väljer vad som är väsentligt att rapportera inom hållbarhet. Vi tror även att det 

skulle vara intressant att göra en studie över fler branscher för att se eventuella branschskillnader. Vi 

anser att det för framtida studier även hade vart intressant att undersöka om företagen faktiskt lever som 

de lär. Media har avslöjat flera skandaler där företag påstår vara miljövänliga men där motsatsen har 

bevisat. En djupare granskning av företag och hur väl de faktiskt följer de riktlinjer som GRI har 

upprättat.  
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Bilaga 1. Kodningsmanual 1 

 2 

G3 G4 

Economic  Economic 

Aspect: Economic Performance Aspect: Economic Performance 

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. 

EC1: Direct economic value 

generated and distributed. 

EC2: Financial implications and other risks and 

opportunities for the organization’s activities due to 

climate change. 

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. 

EC3: Coverage of the organization's 

defined benefit plan obligations 

 

EC4: Significant financial assistance received from 

government. 

EC4: Significant financial assistance received from 

government. 

Aspect: Market presence Aspect: Market presence 

EC5: Range of ratios of standard 

entry level wage compared to local 

minimum wage at significant 

locations of operation. 

EC5: 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 locallybased 

suppliers at significant 

locations of operations. 

EC6: Proportion of senior 

management hired from the local 

community at significant locations of 

operation. 

EC7: Procedures for local hiring and 

proportion of senior management 

hired from the local community at 

locations of significant operation. 

 

Aspect: Indirect economic impacts Aspect: Indirect economic impacts 

EC8: Development and impact of EC7: Development and impact of 



 

 

infrastructure and investments and 

serviced provided primarily for 

public benefit through commercial, 

in kind, or pro bono engagement.  

infrastructure investments and 

services supported.  

EC9: Understanding and describing 

significant indirect economic 

impacts, including the extent of 

impacts.  

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 

Aspect: Materials Aspect: Materials 

EN1: Material used by weight or 

volume.  

EN1: Material used by weight or 

volume. 

EN2: Percentage of materials used 

that are recycled input material. 

EN2: Percentage of materials used 

that are recycled input materials.  

Aspect: Energy Aspect: Energy 

EN3: Direct energy consumption by 

primary energy source.  

EN3: Energy consumption within the 

Organization.  

EN4: Indirect energy consumption 

by primary source.  

EN4: Energy consumption outside of 

the organization.  

EN5: Energy saved through 

conservation and efficiency 

improvements.  

EN5: Energy intensity.  

EN6: Initiatives to provide energyefficient 

or renewable energy based 

products and services, and 

reductions in energy requirements 

as a result of these initiatives.  

EN6: Reduction of energy 

Consumption.  

EN7: Initiatives to reduce indirect EN7: Reductions in energy 



 

 

energy consumption and reductions 

achieved.  

requirements of products and 

services.  

Aspect: Water Aspect: Water 

EN8: Total water withdrawal by 

source. 

EN8: Total water withdrawal by 

source.  

EN9: Water sources significantly 

affected by withdrawal of water.  

EN9: Water sources significantly 

affected by withdrawal of water.  

EN10: Percentage and total volume 

of water recycled and reused.  

EN10: Percentage and total volume 

of water recycled and reused.  

Aspect: Biodiversity 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. 

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 

projected 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.  EN13: Habitats protected or restored. 

EN14: Strategies, current actions, 

and future plans for managing 

impacts on biodiversity. 

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.  

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 and Waste Aspect: Emissions  



 

 

EN16: Total direct and indirect 

greenhouse gas emissions by weight.  

EN15: Direct greenhouse gas (GHG) 

emissions (Scope 1).  

EN17: Other indirect greenhouse gas 

emissions by weight.  

EN16: Energy indirect greenhouse 

gas (GHG) emissions (Scope 2). 

EN18: Initiatives to reduce 

greenhouse gas emissions and 

reductions achieved.  

EN17: Other indirect greenhouse gas 

(GHG) emissions (Scope 3).  

EN19: Emissions of ozone-depleting 

substances by weight.  

EN18: Greenhouse gas (GHG) 

emissions intensity.  

EN20: NO, SO, and other air 

emissions by type and weight.  

EN19: Reduction of greenhouse gas 

(GHG) emissions.  

EN21: Total water discharges to 

water by quality and destination.  

EN20: Emissions of ozone-depleting 

substances (ODS). 

EN22: Total weight of waste by type 

and disposal method. 

EN21: NO, SO, and other significant air emissions.  

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  Aspect: Effluents and waste 

EN26: Initiatives to mitigate 

environmental impacts of products 

EN22: Total water discharge by 

quality and destination.  



 

 

and services, and extent of impact 

mitigation.  

EN27: Percentage of products sold 

and their packaging materials that 

are reclaimed by category.  

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.  

Aspect: Compliance Aspect: Product and services 

EN28: Monetary value of significant 

fines and total number of nonmonetary 

sanctions for noncompliance with environmental laws 

and regulations.  

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: Transport Aspect: Compliance 

EN29: Significant environmental 

impacts of transporting products 

and other goods and materials used 

for the organization’s operations, 

EN29: Monetary value of significant 

fines and total number of nonmonetary 

sanctions for noncompliance with environmental laws 

and regulations. 



 

 

and transporting members of the 

workforce.  

Aspect: Overall Aspect: Transport 

EN30: Total environmental 

protection expenditures and 

investments by type. 

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 

Aspect: Employment Aspect:Employment 

LA1: Total workforce by 

employment type, employment 

contract, and region. 

LA1: Total number and rates of new 

employee hires and employee 

turnover by age group, gender and 

region. 

LA2: Total number and rate of 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: Benefits provided to full-time employees that 

are not provided to temporary or part-time 

employees, by major operations. 

LA3: Return to work and retention 

rates after parental leave, by gender. 

Aspect: Labor/Management relations Aspect: Labor/Management relations 

LA4: Percentage of employees covered by collective 

bargaining agreements. 

LA4: Minimum notice periods 

regarding operational changes, 

including whether these are specified 

in collective agreements.  

LA5: Minimum notice period(s) regarding 

operational changes, including whether it is specified 

in collective agreements. 

 

Aspect: Occupational health and safety 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.  

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. 

LA7: Rates of injury, occupational 

diseases, lost days, and 

absenteeism, and total number of 

work-related fatalities, by region. 

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. 

LA8: Education, training, 

counseling, prevention, and risk 

control programs in place to assist 

workforce members, their families, 

or community members regarding 

serious diseases. 

LA7: Workers with high incidence or 

high risk of diseases related to their 

occupation.  

LA9: Health and safety topics 

covered in formal agreements with 

unions. 

LA8: Health and safety topics 

covered in formal agreements with 

trade unions.  

Aspect: Training and education Aspect: Training and education 



 

 

LA10: Average hours of training per year per 

employee by employee 

category.  

LA9: 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. 

LA10: Programs for skills 

management and lifelong learning 

that support the continued employability of 

employees and assist them in managing career 

endings. 

LA12: Percentage of employees 

receiving regular performance and 

career development reviews. 

LA11: Percentage of employees 

receiving regular performance and 

career development reviews, by 

gender and by employee category.  

Aspect: Diversity and equal opportunity 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. 

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. 

LA14: Ratio of basic salary of men 

to women by employee category. 

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. 

Aspect: Investment and procurement practices Aspect: Investment 

HR1: Percentage and total number of 

significant investment agreements 

that include human rights clauses 

or that have undergone human 

rights screening. 

HR1: Total number and percentage of 

significant investment agreements 

and contracts that include human 

rights clauses or that underwent 

human rights screening. 

HR2: Percentage of significant 

suppliers and contractors that have 

undergone screening on human 

rights screening, and actions taken. 

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 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:Non-discrimination  Aspect: Non-discrimination 

HR4: Total number of incidents of 

discrimination and corrective 

actions taken. 

HR3: Total number of incidents of 

discrimination and corrective 

actions taken. 

Aspect: Freedom of association and collective 

bargaining 

Aspect: Freedom of association and collective 

bargaining 

HR5: Operations identified in which the right to 

exercise freedom of association and collective 

bargaining may be at significant risk, and actions 

taken to support these rights. 

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. 



 

 

Aspect: Child labor 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. 

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 and compulsory labor Aspect: Forced or 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.  

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 practises Aspect: Security practises 

HR8: Percentage of security 

personnel trained in the 

organization’s policies or 

procedures concerning aspects of 

human rights that are relevant to 

operations.  

HR7: Percentage of security 

personnel trained in the 

organization's human rights policies 

or procedures that are relevant to 

operations. 

Aspect: Indigenous rights Aspects: Indigenous rights 

HR9: Total number of incidents of 

violations involving rights of 

indigenous people and actions 

taken.  

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.  

Aspect: Local communities 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.  

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.  

Aspect: Corruption Aspect: Corruption 

SO2: Percentage and total number of 

business units analyzed for risks 

related to corruption.  

SO3: Total number and percentage of 

operations assessed for risks related 

to corruption and the significant risks 

identified. 

SO3: Percentage of employees 

trained in organization’s 

anticorruption policies and 

procedures.  

SO4: Communication and training on 

anti-corruption policies and 

procedures.  

SO4: Actions taken in response to 

incidents of corruption.  

SO5: Confirmed incidents of 

corruption and actions taken. 

Aspect: Public policy Aspect: Public policy 

SO5: Public policy positions and SO6: Total value of political 



 

 

participation in public policy 

development and lobbying.  

contributions by country and 

recipient/beneficiary.  

SO6: Total value of financial and in 

kind contributions to political 

parties, politicians, and related 

institutions by country.  

 

Aspect: Anti-competitive behavior Aspect: Anti-competitive behavior 

SO7: Total number of legal actions 

for anti-competitive behavior, 

antitrust, and monopoly practices 

and their outcomes. 

SO7: Total number of legal actions 

for anti-competitive behavior, antitrust, 

and monopoly practices and 

their outcomes.  

Aspect: Compliance Aspect: Compliance 

SO8: Monetary value of significant fines and total 

number of non-monetary sanctions for 

noncompliance with laws and regulations. 

SO8: Monetary value of significant 

fines and total number of nonmonetary 

sanctions for noncompliance 

with laws and regulations. 

Aspect: Customer health and safety Aspect: Supplier assessment for impacts on society 

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. 

SO9: Percentage of new suppliers that 

were screened using criteria for 

impacts on society.  

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.  

SO10: Significant actual and potential 

negative impacts on society in the 

supply chain and actions taken.  

Aspect: Product and service labeling Aspect: Grievance mechanisms for impacts on 

society 



 

 

PR3: Type of product and service 

information required by 

procedures, and percentages of 

significant products and services 

subject to such information 

requirements.  

SO11: Number of grievances about 

impacts on society filed, addressed, 

and resolved through formal 

grievance mechanisms.  

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 Aspect: Customer health and safety 

PR6: Programs for adherence to 

laws, standards, and voluntary 

codes related to marketing 

communications, including 

advertising, promotion, and 

sponsorship.  

PR1: Percentage of significant 

product and service categories for 

which health and safety impacts are 

assessed for improvement.  

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.  

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: Customer privacy Aspect: Product and service labeling 

PR8: Total number of substantiated 

complaints regarding breaches of 

customer privacy and losses of 

PR3: Type of product and service 

information required by the 

organization's procedures for product and service 



 

 

customer data.  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: Compliance Aspect: Marketing and communications 

PR9: Monetary value of significant fines for non-

compliance with laws 

and regulations concerning the 

provision and use of products and 

services. 

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 2. Kodningsschema 3 

 4 

Förklaring av koder 5 

1. Redovisas i både G3 och G4 (Behållen) 6 

2. Redovisas i G3 med inte G4 (Borttagen) 7 

3. Redovisas i G4 men inte G3 (Tillagda) 8 

4. Nya resultatindikatorer som bara finns i G4 (Nya)  9 

 10 

Kodningsschema H&M 11 

 12 

Ekonomiska 

indikatorer 

G3 (År 2011) Kod G4 (År 2015)  Kod 

 EC1 1 EC1 1 

 EC2 2 EC3 1 

 EC3 1 EC4 3 

 EC8 2 EC8 1 

 EC9 1   

     

     

 13 

Miljö indikatorer G3 Kod G4 Kod 

 EN1 1 EN1 1 

 EN2 1 EN2 1 

 EN3 1 EN3 1 

 EN4 1 EN4 4 

 EN5 2 EN5 4 

 EN6 2 EN8 1 

 EN7 2 EN9 1 

 EN8 1 EN10 1 

 EN9 1 EN15 1 



 

 

 EN10 1 EN16 1 

 EN12 2 EN17 1 

 EN14 2 EN22 1 

 EN16 1 EN27 1 

 EN17 1 EN32 4 

 EN18 2   

 EN20 2   

 EN21 1   

 EN26 1   

 EN27 2   

 EN29 2   

 EN30 2   

     

 14 

Sociala 

indikatorer 

G3 Kod G4 Kod 

 LA1 2 LA2 3 

 LA4 2 LA4 3 

 LA8 2 LA5  3 

 LA9 1 LA8 1 

 LA10 1 LA9 1 

 LA11 2 LA11  1 

 LA12 1 LA12 1 

 LA13 1 LA14 4 

 HR1 1 LA16 4 

 HR2 1 HR1 1 

 HR3 2 HR3 1 

 HR4 1 HR4  1 

 HR5 1 HR5  1 

 HR6 1 HR6  1 



 

 

 HR7 1 HR9  4 

 SO1 1 HR10 1 

 SO2 1 HR12 4 

 SO3 1 SO1 1 

 SO4 1 SO3 1 

 SO5 2 S04 1 

 SO6 1 SO5 1 

 PR1 1 SO6 1 

 PR3 1 PR1 1 

 PR6 2 PR3 1 

   PR7 3 

   PR8 3 

 15 

Kodningsschema Lindex 16 

 17 

Ekonomiska 

indikatorer 

G3 (ÅR2013) Kod G4 (ÅR 2015) Kod 

 EC1 1 EC1 1 

   EC4 3 

 18 

Miljö indikatorer G3 Kod G4 Kod 

 EN3 1 EN1 3 

 EN4 1 EN3 1 

 EN7 2 EN8 3 

 EN16 1 EN15 1 

 EN17 2 EN16 1 

 EN18 2 EN23 3 

 EN26 1 EN24 3 

 EN28 1 EN27 1 

 EN29 2 EN28 3 



 

 

   EN29 1 

   EN32 4  

   EN33 4 

   EN34 4 

 19 

Sociala 

indikatorer 

G3 Kod G4 Kod 

 LA1 2 LA1 3 

 LA10 2 LA2 3 

 LA12 2 LA16 3 

 LA13 2 HR3 1 

 HR1 2 HR4 1 

 HR2 1 HR9 4 

 HR4 1 HR10 1 

 HR5 1 HR11 4 

 HR7 2 HR12 4 

   SO4 3 

   SO5 3 

   SO6 3 

   SO7 3 

 PR2 1 PR2 1 

 PR3 2 PR5 3 

   PR6 3 

   PR7 3 

   PR8 3 

 20 

Kodningsschema Kappahl 21 

 22 

Ekonomiska 

indikatorer 

G3 (ÅR 2013) Kod G4 (ÅR 2015) Kod 



 

 

 EC7 2 EC8 1 

 EC8 2   

 EC9 1   

 23 

Miljö indikatorer G3 Kod G4 Kod 

 EN1 1 EN1 1 

 EN2 1 EN2 1 

 EN4 2 EN15 1 

 EN5 2 EN16 1 

 EN16 1 EN17 3 

 EN18 1 EN19 1 

 EN22 2 EN22 3 

 EN26 1 EN27 1 

 EN27 2 EN32 4 

 EN29 2 EN33 4 

 24 

Sociala 

indikatorer 

G3 Kod G4 Kod 

 LA2 2 LA12 1 

 LA7 2 LA14 4 

 LA10 2 LA15 4 

 LA13 1 HR1 3 

 HR2 1 HR3 1 

 HR4 1 HR5 1 

 HR5 2 HR10 1 

 HR6 1 HR11 4 

 HR7 2 SO4 1 

 SO3 1 SO5 3 

 PR1 1 PR1 1 

 PR3 2 PR2 3 



 

 

 PR5 2 PR7 1 

 PR6 2   

 PR7 1   

 PR9 2   

 25 

Kodningsschema ICA 26 

 27 

Ekonomiska 

indikatorer 

G3 (ÅR 2012) Kod G4 (ÅR 2015) Kod 

 EC1 2 EC2 1 

 EC2 1   

 EC3 2   

 EC6 2   

 EC8 2   

 EC9 2   

 28 

Miljö indikatorer G3 (ÅR 2012) Kod G4 (ÅR 2015) Kod 

 EN3 1 EN3 1 

 EN4 1 EN4 4 

 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 

 EN16 1   

 EN17 1   

 EN18 1   

 EN22 1   



 

 

 EN29 1   

 29 

Sociala 

indikatorer 

G3 (ÅR 2012) Kod G4 (ÅR 2015) Kod 

 LA1 2 HR4 1 

 LA2 2 HR5 1 

 LA7 2 HR6 1 

 LA12 2 HR10 1 

 LA13 2 PR1 1 

 HR2 1 PR2 1 

 HR3 2   

 HR4 2   

 HR5 1   

 HR6 1   

 HR7 1   

 SO2 2   

 SO3 2   

 SO5 2   

 PR1 1   

 PR2 1   

 PR3 2   

 PR5 2   

 PR6 2   

 30 

Kodningsschema Axfood 31 

 32 

Ekonomiska 

indikatorer 

G3 (ÅR 2014) Kod G4 (ÅR 2015) Kod 

 EC1 2  - 

 EC2 2   



 

 

 EC3 2   

 EC4 2   

 EC6 2   

 EC7 2   

 EC8 2   

 33 

Miljö indikatorer G3 (ÅR 2014) Kod G4 (ÅR 2015) Kod 

 EN1 2 EN3 1 

 EN2 2 EN5 4 

 EN3 1 EN6 1 

 EN4 1 EN15 1 

 EN5 1 EN16 1 

 EN7 1 EN17 1 

 EN8 2 EN18 4 

 EN11 2 EN19 1 

 EN12 2 EN23 1 

 EN16 1 EN27 1 

 EN17 1 EN30 1 

 EN18 1 EN32 4 

 EN19 2 EN33 4 

 EN20 2   

 EN21 2   

 EN22 1   

 EN23 2   

 EN26 1   

 EN27 2   

 EN28 2   

 EN29 1   

 34 



 

 

Sociala 

indikatorer 

G3 (ÅR 2014) Kod G4 (ÅR 2015) Kod 

 LA1 2 LA1 1 

 LA2 1 LA2 1 

 LA3 1 LA4 1 

 LA4 2 LA5 1 

 LA5 1 LA6 1 

 LA6 1 LA12 1 

 LA7 1 LA13 1 

 LA8 2 LA14 4 

 LA9 2 LA15 4 

 LA10 2 HR3 1 

 LA12 2 HR10 1 

 LA13 1 HR11 4 

 LA14 1 SO4 1 

 HR1 2 SO5 1 

 HR2 1 PR1 1 

 HR4 1 PR3 1 

 HR5 2   

 HR6 2   

 HR7 2   

 S01 2   

 S02 2   

 SO3 1   

 SO4 1   

 SO5 2   

 SO8 2   

 PR1 1   

 PR3 1   

 PR6 2   



 

 

 PR9 2   

 35 

Kodningsschema Coop 36 

 37 

Ekonomiska 

indikatorer 

G3 (ÅR 2014) Kod G4 (ÅR 2015) Kod 

 EC6 2 EC1 3 

 EC9 2   

 38 

Miljö indikatorer G3 (ÅR 2014) Kod G4 (ÅR 2015) Kod 

 EN4 1 EN3 1 

 EN5 2 EN15 1 

 EN16 1 EN16 1 

 EN17 1 EN17 1 

 EN18 1 EN18 4 

 EN22 2 EN19 1 

 EN26 2 EN30 1 

 EN28 2 EN32 4 

 EN29 1   

 39 

Sociala 

indikatorer 

G3 (ÅR 2014) Kod G4 (ÅR 2015) Kod 

 LA1 2 LA6 1 

 LA4 2 LA12 1 

 LA7 1 SO7 1 

 LA12 2 SO8 1 

 LA13 1 PR2 1 

 HR1 2   

 HR2 2   

 SO3 2   



 

 

 SO5 2   

 SO7 1   

 SO8 1   

 PR2 1   

 PR3 2   

 PR5 2   

 PR9 2   

 40 

 41 


