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SAMMANFATTNING 

Företagens ansvarstagande i samhället är ett uttryck som behandlar företagens 

samhällsengagemang inom det ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena. På senare år 

har företagen blivit mer medvetna om vikten av att engagera sig inom samhällets alla 

områden för att vinna konkurrensfördelar. Detta samhällsengagemang kan de välja att 

redovisa i en så kallad hållbarhetsredovisning. Vid utformningen av denna kan företagen välja 

att följa Global Reporting Initiative´s riktlinjer, vilket bland annat innebär redovisning av 

indikatorer som behandlar olika samhällsfrågor.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka på vilket sätt de svenska företag som utger sig för att 

använda GRI implementerar GRI´s indikatorer i sina hållbarhetsredovisningar. Vidare är 

syftet att undersöka om syftet med GRI gällande jämförbarhet uppfylls och dessutom att se 

om något av områdena prioriteras i redovisningarna.  

 

Resultatet av undersökningen visar att företagens olika redovisningar skiljer sig mycket åt vad 

gäller antalet redovisade indikatorer men även att inget av de tre områdena är särskilt 

prioriterat i företagens redovisningar totalt sett. Företagens frihet i val av vilka indikatorer 

som redovisas innebär att jämförbarheten av hållbarhetsredovisningarna sjunker vilket kan 

leda till sämre trovärdighet. Resultatet visar också att redovisningens betyg inte alltid ger en 

bra bild av företagens totala ansvarstagande i samhället då de själva väljer hur mycket som de 

vill redovisa om inom varje område. 
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1. INTRODUKTIONSKAPITEL 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till vår undersökning samt en problematisering 

utifrån denna. Avslutningsvis beskrivs syftet med undersökningen och ges en definition av 

avgränsningen.  

       

1.1 Problembakgrund 

Konsumenter världen över har under de senaste åren börjat ställa högre krav på företagens 

ansvarstagande i samhället. De vill inte handla varor som förstör deras levnadsvillkor eller 

som har producerats av barn. Även krav från internationella organisationer såsom Amnesty 

och FN gör att företagen inte kan blunda för dessa krav.1  

 

Ett vanligt begrepp som behandlar företagens ansvarstagande i samhället är Corporate social 

responsibility (CSR). Detta ansvarstagande innefattar det miljömässiga, etiska och sociala 

ansvar som företag anses ha. Det finns flera definitioner av CSR men den definition som 

anses vara mest etablerad är den som ges i en av EU-kommissionens rapporter från 2002, 

även kallad vitboken: 

 

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar 

sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin 

samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver”.2     

 

På senare år har innebörden av företagens ansvarstagande i samhället kommit att utvecklas 

från frivilligt samhällsengagemang till finansiellt ansvar.3 Företagen blir mer och mer 

medvetna om att ett ansvarstagande i samhället kan innebära konkurrensfördelar.4 Det handlar 

om att företaget ska vara lönsamt på sikt och för att uppnå detta räcker det inte med att bara 

fokusera på det ekonomiska i verksamheten. Det krävs även att företaget engagerar sig i 

hållbarhetsfrågor som ryms inom verksamhetens miljömässiga, etiska och sociala delar.5 Det 

                                                 
1 Larsson, Lars-Olle. ”Social redovisning kräver oberoende granskning”. Dagens Industri. Publicerad 2003-01-
24. s. 1  
2 Alrutz, Marie. ”Det här är CSR”. Chef nr. 2 (2008): s.1 
3 Jansson, Karin. ”Årets förkortning är CSR”. Computer Sweden nr.1 (2006): s.1 
4 Cronstedt, Claes. ”Globaliseringen ökar företagens samhällsansvar”.  Amnesty Business Group (2006): s.1 
5 Alrutz, ”Det här är CSR”. s.1 
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är alltså avgörande för företaget att det lyssnar till sina intressenter, att det tar ställning och att 

det handlar aktivt i frågan om sitt sociala ansvarstagande. Vilka frågor som företagen väljer 

att prioritera skiljer sig åt mellan olika länder. Sverige har till exempel, jämfört med andra 

länder, inte ett ekonomiskt tillväxtproblem och inte heller problem med sådan fattigdom som 

vissa u-länder har. Därmed uppfattas hållbarhetsfrågan i Sverige ofta som en miljöfråga.6 Det 

är då tänkbart att svenska intressenter fokuserar på den miljömässiga delen i företagens 

sociala ansvar. 

 

Företaget kan välja att presentera sitt hållbarhetsarbete i en så kallad hållbarhetsredovisning. 

Om en sådan ges ut så bör det ske samtidigt med företagets vanliga årsredovisning, antingen 

som en fristående rapport eller som en del i årsredovisningen.7 Den ska bland annat ange vilka 

frågor som bedöms, en redogörelse för företagets aktiva arbete kring dessa samt en tydlig 

redovisning av resultat och mål i detta arbete. Syftet med företagets hållbarhetsredovisning är 

att visa för intressenterna hur företaget har engagerat sig inom de områden som anses höra till 

företagets samhällsansvar.8 För att kunna visa detta på ett tydligt sätt måste syftena och målen 

för redovisningen vara fastställda och för att uppnå dessa är det viktigt att företagen har 

redovisningsprinciper som stämmer väl överens med syftena och målen.9 Det finns idag flera 

organisationer såsom FN, Amnesty och OECD som aktivt arbetar för att utforma syften och 

mål för hållbarhetsredovisningar.10 

 

En annan hjälp som företaget har i utformningen av sin hållbarhetsredovisning är Global 

Reporting Initiative (GRI). GRI är ett stort multinationellt nätverk bestående av tusentals 

experter från många länder världen över. Tillsammans utvecklar de internationella riktlinjer 

för hållbarhetsredovisning.11 Den första versionen av GRI´s riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning publicerades år 2000. Efter detta har GRI gett ut två uppdaterade 

versioner av riktlinjerna, varav den senaste versionen (G3) är från 2006.12 Riktlinjerna anses 

vara normgivande för hållbarhetsredovisning och används av mer än 1000 företag över hela 

                                                 
6 Löhman, Ola, och Steinholtz, Daniel. Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i praktiken. 
Stockholm: Ekerlid, 2003. s. 22 
7 Sverigerapporten, ”European Sustainability Reporting Association”. FAR SRS Info nr. 1 (2008). 
8 Gröjer, Jan-Erik, och Stark, Agneta. Social redovisning. Stockholm: Studieförbundet, 1978. s. 37-38 
9 Ibid. s. 39 
10 Ibid. s. 37-38 
11 Global Reporting Initiative. (2008). About GRI. [ WWW dokument]. 
12 Larsson, Lars-Olle, Ljundahl, Fredrik. License to operate- CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken. 
Stockholm: Ekerlid, 2008. 
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världen. Riktlinjerna anger vad redovisningen ska innehålla, hur det ska gå till samt vilka 

indikatorer inom det ekonomiska, miljömässiga och sociala området som ska rapporteras. Det 

finns totalt 79 stycken indikatorer som delas in i 49 stycken kärnindikatorer (Core Indicators) 

och 30 stycken tilläggsindikatorer (Additional Indicators). Kärnindikatorerna är applicerbara 

på de flesta företag, oavsett storlek och verksamhetstyp, medan tilläggsindikatorerna inte är 

lika generellt applicerbara. Företagets redovisning betygssätts bland annat efter hur många 

indikatorer som är redovisade.13 Syftet med GRI är att det ska bli lättare att jämföra företags 

hållbarhetsredovisningar och kunna bedöma företagen ur ett ekonomiskt-, miljömässigt-, och 

socialt perspektiv.14 Förhoppningen med riktlinjerna är också att de ska fungera på en allmän 

och global nivå, på liknande sätt som riktlinjerna för den finansiella redovisningen gör idag.15 

 

1.2 Problemformulering 

Många företag är intresserade av och motiverade till att utforma en hållbarhetsredovisning. 

Idag finns det dock inga regelverk som talar om vad dessa ska innehålla. Företagen får istället 

utgå ifrån rekommendationer och riktlinjer vid utformningen, där GRI´s riktlinjer är bland de 

vanligast använda. Bland dessa väljer företagen ut de indikatorer och nyckeltal som de vill 

framhålla i sin hållbarhetsredovisning. Beroende på hur väl företaget följer GRI i denna 

betygssätts den därefter. Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats 

 

• Vilka av GRI´s indikatorer är de mest förekommande i företagens 

hållbarhetsredovisningar?  

• Finns det något område som svenska företag idag fokuserar på i sina redovisningar?  

• Hur påverkar GRI´s krav på antal redovisade indikatorer i hållbarhetsredovisningen 

företagens redovisning av sitt sociala ansvarstagande? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka på vilket sätt de svenska företag, som utger sig för att använda GRI, 

implementerar GRI´s indikatorer i sina hållbarhetsredovisningar. Vidare är syftet att 

                                                 
13 Global Reporting Initiative. Sustainability Reporting Guidelines. (2006). s. 7 
14 Näringsdepartementet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, N7042, 11 december 
2007. s. 2 
15 Flening, Birgit, och Larsson, Lars-Olle. ”European sustainability reporting awards: FAR vill se alla 
redovisningar!”. Balans nr 8-9 (2003). 
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undersöka om hållbarhetsredovisningar som har samma betyg är jämförbara, det vill säga om 

GRI´s mål gällande jämförbarhet uppfylls. 

 

1.4 Avgränsning 

Analys och jämförelser kommer att göras av de valda företagens hållbarhetsredovisningar från 

år 2007. Det hade varit intressant att jämföra dessa från flera år, men på grund av att detta 

skulle leda till alltför stort material har undersökningen begränsats till den senast utgivna 

redovisningen.   

 

De företag som inte är svensknoterade har uteslutits på grund av att de inhemska normerna 

och lagarna i olika länder kan se olika ut och intressenterna därigenom kan komma att 

prioritera olika. Detta i sin tur kan tänkas påverka företagen i deras val av hållbarhetsfrågor 

som de fokuserar på. För att få ökad jämförbarhet mellan företagens hållbarhetsredovisningar 

och underlätta vid en analys har därför endast svenska företag valts.  

 

Vid granskning av redovisningarnas betyg tas endast kraven för antal indikatorer i beaktning. 

Ingen hänsyn har därmed tagits till de övriga faktorerna Strategi och Profil (Strategy and 

Profile) och Hållbarhetsstyrning (Management Approach), som också påverkar 

betygssättningen enligt GRI.  
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2. METOD 

I metoddelen beskrivs hur undersökningen är genomförd. Kapitlet avslutas med en definition 

av urvalet av granskade företag. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Metoden som har använts i undersökningen är kvantitativ textanalys av sekundärdata. Datan 

är hämtad från företagens hållbarhetsredovisningar och GRI ligger till grund för kodningen av 

denna. Utgångspunkten för undersökningen är GRI´s 79 indikatorer som är indelade i ett 

ekonomiskt, ett miljömässigt och ett socialt område. I GRI´s riktlinjer är indikatorerna inom 

det sociala området uppdelade i Anställningsförhållanden och arbetsvillkor (LA), Mänskliga 

rättigheter (HR), Samhällsfrågor (SO) och Produktansvar (PR).16 För att underlätta en senare 

analys av undersökningen har, för studien, dessa fyra sammanställts under det sociala 

området. Genom att indikatorerna endast delas in i tre områden blir det lättare att skapa en 

helhetsbild över företagens sociala ansvarstagande. I fortsättningen kommer det att vara det 

ekonomiska, miljömässiga och sociala området som studien syftar till när riktlinjernas olika 

områden behandlas. 

 

I företagens hållbarhetsredovisningar är utgångspunkten för studien den sammanställning av 

indikatorer som företagen själva har gjort. Om redovisningen har haft en sidhänvisning för 

respektive redovisad indikator eller om företaget har rapporterat att det inte har redovisat 

denna indikator har informationen ansetts vara korrekt och därmed tagits med i studien. Om 

sidhänvisning har saknats men uppgift finns om att indikatorn är redovisad, har en noggrann 

genomgång av hela hållbarhetsredovisningen gjorts. Om ett företag har hänvisat till en 

specifik sida i en annan av företaget utgiven rapport eller till en specifik GRI-bilaga, har även 

denna information granskats. Generella hänvisningar såsom ”TRAR”17 (Topics Related to 

Annual Report) och ”detaljerad miljödata på www.volvokoncernen.se”18, har inte beaktats i 

studien då denna information har ansetts vara alltför utspridd för att den ska kunna höra till 

hållbarhetsredovisningen.  

 

                                                 
16 Se Bilaga 2 
17 AB SKF. SKF Årsredovisning 2007. s. 1 
18 Volvo AB. Volvokoncernens Hållbarhetsredovisning 2007. s. 33 
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Vid studiens granskning av hållbarhetsredovisningarna har företagens rapportering av de olika 

indikatorerna givits markeringarna ”redovisad”, ”delvis redovisad” eller ”ej redovisad”. 

Uppdelningen i dessa begrepp är gjord utifrån GRI´s riktlinjer. För att en indikator ska anses 

vara ”redovisad” krävs att samtliga av GRI´s krav för just den indikatorn är uppfyllda. Ett 

”delvis redovisad” ges om något men inte alla av GRI´s krav är uppfyllda. Ett ”ej redovisad” 

ges om företaget inte alls har ansetts redovisa denna indikator. Som exempel på detta kan 

indikatorn LA1 inom det sociala området användas. GRI´s redovisningskrav för LA1 är 

 

”Total personalstyrka uppdelad på anställningsform och region.”19 

 

För att ett företag ska få markeringen “redovisad” för denna indikator ska den totala 

arbetsstyrkan per anställningsform, och region vara redovisat. Om företaget till exempel 

endast har redovisat den totala personalstyrkan per region, markeras indikatorn med ”delvis 

redovisad”. Saknas informationen markeras den med ”ej redovisad”. Då en indikator har 

markerats med ”delvis redovisad” har komplettering med information om vad som saknas för 

markeringen ”redovisad” givits. För varje granskad hållbarhetsredovisning har en 

sammanställning av hur många kärnindikatorer respektive tilläggsindikatorer som varje 

företag redovisar om gjorts. 

 

2.2 Urval 

Studiens undersökningsobjekt är samtliga svenska företag som fanns rapporterade den 21 

oktober 2008 på Global Reporting´s lista över företag som använder GRI´s riktlinjer. Detta 

datum valdes slumpmässigt i det satta tidsintervallet 18-23 oktober som avsåg val av 

undersökningsobjekt.  Då listan uppdateras ofta, har samtliga företag som fanns på den vid 

nämnda datum tagits med. Totalt var det nio svenska företag på listan den 21 oktober 2008. 

De företag som omfattas av undersökningen är AB SKF, Apoteket AB. Atlas Copco AB, 

Coca Cola Drycker Sverige AB, Hennes & Mauritz AB, ICA AB, Trelleborg AB, Vattenfall 

AB samt Volvo AB. Dessa företag är verksamma inom olika branscher och har därmed olika 

relation till och påverkan på sin omgivning.  

 

                                                 
19 Global Reporting Initiative. Sustainability Reporting Guidelines. (2006) s. 31 
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 2.3 Metodkritik 

 
Då undersökningen inte tog hänsyn till information i företagens redovisningar som ansågs 

vara för utspridd, är det möjligt att sammanställningen av antalet redovisade indikatorer i 

undersökningen skiljer sig från företagens egna. Då granskningen följer en tydlig mall innebär 

det att undersökningens resultat får anses ha god validitet. Det kan dock ändå finnas inslag av 

subjektiva bedömningar.  
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3. GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 
Nedan beskrivs GRI´s uppbyggnad och dess syften för att ge en grund till hur den insamlade 

datan har kodats. 

 

3.1 GRI´s syften 

Hållbarhetsredovisningen ska ge en objektiv bild av företagets verksamhet, där både dess 

negativa och positiva inverkan på den hållbara utvecklingen ska tas med. Om den är upprättad 

efter GRI´s riktlinjer har den flera syften: Den ska kunna användas för jämförelser inom 

företaget men även mellan olika företag. Ett annat syfte är att den ska visa hur ett företag 

influerar och influeras av förväntningar kring hållbar utveckling. Det ska även gå att utvärdera 

hur ett företag förhåller sig till lagar och normer med utgångspunkt i dess 

hållbarhetsredovisning.  

 

Vid utvecklandet av GRI´s riktlinjer tas hänsyn till de olika intressegrupperna i samhället 

såsom investerare, aktieägare och anställda. Tanken är att riktlinjerna ska verka som ett 

generellt accepterat regelverk vid rapporteringen av företagens hållbarhetsfrågor.20  

    

3.2 GRI´s uppbyggnad 

Regelverket är uppbyggt kring två delar vilka består av Att bestämma redovisningens 

innehåll, kvalitet och avgränsning (Defining Report Content Quality and Boundary) samt 

Standardupplysningar (Standard Disclosures). Dessa delar är utformade på sådant sätt att alla 

företag ska kunna använda dem oavsett storlek, verksamhetstyp och geografisk placering. Den 

första delen ger tillsammans med Protokoll (Protocols) ger en allmän beskrivning av hur 

företagen ska redovisa samt vad redovisningen bör uppnå genom allmänna principer och en 

beskrivning av rapporteringens gränser. Standardupplysningar och Branschspecifika tillägg 

(Sector Supplements) ger en mer specifik bild av vad för information som är relevant och av 

intresse i företagens hållbarhetsredovisningar.   

                                                 
20 Global Reporting Initiative. Sustainability Reporting Guidelines. (2006).  s. 2-4 
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Figur 1 – GRI´s uppbyggnad 21 

Redovisningsprinciper och Vägledning (Reporting Principles and Guidance) 

Redovisningsprinciperna beskriver vad en rapport ska uppnå. Det finns ett flertal olika 

principer, som var och en består av en definition, en förklaring samt tester i form av frågor 

som har till uppgift att hjälpa företaget att välja ut vad som är relevant att rapportera.  

Tillsammans har principerna till uppgift att skapa en helhetsbild av vad företaget gör inom 

hållbarhetsområdet. Vägledningen beskriver olika handlingsalternativ som företaget kan välja 

mellan när företagsledningen fattar beslut om vad som ska rapporteras. Företaget får i och 

med denna hjälp med att uppnå en balanserad och tillförlitlig rapport av sin prestation. När det 

väljer vad som ska tas med i rapporten ska hänsyn tas till dess syfte och erfarenhet av 

intressenternas förväntningar på företagets agerande.22 Företaget ska även besluta över vilka 

enheter i organisationen som ska tas med, som till exempel dotterbolag och intresseföretag.23 

 

Standardupplysningar 

Dessa identifierar vilken information som är av allmänt intresse att rapportera. För att 

tydliggöra vilken information som är viktig finns det tre typer av standardupplysningar: 

 

                                                 
21 Global Reporting Initiative. Sustainability Reporting Guidelines. (2006).  s. 3 
22 Ibid. s. 6-7 
23 Ibid. s. 17 
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Strategi och profil beskriver företagets strategi i arbetet mot en hållbar utveckling både på 

lång och kort sikt. Den ska även innehålla en beskrivning av vilka risker och möjligheter inom 

hållbarhetsutvecklingen som företaget förutspår.  

 

Hållbarhetsstyrningen talar om hur ett företag allmänt agerar inom respektive område 

(ekonomi, miljö och socialt) för att ge läsaren en bakgrund för att förstå de olika områdenas 

resultat.  

 

Resultatindikatorerna går in mer specifikt på vad som ska rapporteras inom varje område. 

Dessa indikatorer ska ge jämförbar information avseende organisationen ekonomiska, 

miljömässiga och sociala resultat.24 Resultatindikatorerna delas därefter upp i kärn- och 

tilläggsindikatorer men har ingen inbördes rangordning. Kärnindikatorerna anses vara 

applicerbara på de flesta företag, och dessa bör samtliga företag rapportera kring, om det inte 

finns annat i principerna som talar emot det. Tilläggsindikatorerna är inte lika generella och 

det finns inget i principerna som säger att företagen måste rapportera kring dessa.25 

 

Beroende på vilken information företaget väljer att ta med i sin hållbarhetsredovisning kan det 

självt sätta betyg på sin hållbarhetsredovisning utifrån GRI´s betygsättningsmall. Rapporterna 

graderas i GRI´s betygsmall från A till C, där A är bäst. Detta visas i illustrationen nedan. 

 

GRI´s Betygssättning 

 

        Figur 2 

 

                                                 
24 Global Reporting Initiative. Sustainability Reporting Guidelines. (2006).  s. 19-24 
25 Ibid. s. 7 
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För att en redovisning ska få betyget C krävs bland annat redovisning av minst 10 indikatorer 

(kärn- och/eller tilläggsindikatorer) varav minst en indikator inom respektive område. För 

betyget B krävs minst 20 redovisade indikatorer (kärn- och/eller tilläggsindikatorer) och för 

ett A ska samtliga kärnindikatorer vara redovisade. Vilka av indikatorerna som redovisas har 

dock ingen betydelse, utan det är det totala antalet redovisade indikatorer som är avgörande 

för betyget. Det går även att få ett + efter bokstaven vilket innebär att rapporten är externt 

granskad, det vill säga granskad av en revisor. Om rapporten är granskad av GRI räknas den 

inte som externt granskad, utan den får istället beteckningen ”GRI checked”.26 Vid 

utformningen av illustrationen har endast kraven gällande resultatindikatorerna tagits med. 

För betygssättning enligt GRI krävs även redovisning av Strategi och profil samt 

Hållbarhetsstyrning. 

                                                 
26 Global Reporting Initiative. Sustainability Reporting Guidelines. (2006).   s. 5 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
Här förklaras innebörden av begreppet CSR. Vidare ges en presentation av GRI och 

teorierna ”Triple Bottom Line”, ”Intressentteorin” och ”Legitimitetsteorin” berörs. 

 

4.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR behandlar frågan om företagets frivilliga utökade samhällsansvar. Det är det vanligaste 

använda begreppet som förklarar hur företaget frivilligt integrerar sociala och miljömässiga 

aspekter i den ekonomiska delen av verksamheten. Idag konkurrerar företagen inte bara om 

att ha överlägsna produkter och bra service till ett bra pris. Det blir allt viktigare för dem att 

räkna in värderingar och ansvar som en del av konkurrensen. Ett företag måste bestämma sig 

för hur det ska delta i denna konkurrens eftersom det kommer att bli bedömt därefter.27 Det 

räcker inte att producera de värden som efterfrågas. Företagen bör också lägga vikt vid att 

förklara varför och hur det skapar sina värden. Hur väl detta förklaras påverkar förhållandet 

till intressenterna.28 Därför är det viktigt att företaget kan sätta in varför och hur de skapar 

sina värden i ett samhälleligt, miljömässigt, etiskt, socialt och företagsekonomiskt försvarbart 

sammanhang.29 

 

CSR för det enskilda företaget handlar om att förstå och aktivt arbeta med dess inverkan på 

omvärlden och de människor, djur och den miljö som berörs av verksamheten. Det är viktigt 

att förstå de samspelande relationer som företaget befinner sig i och att använda sig av dem. 

Det sociala ansvarstagandet kan komma till uttryck på flera sätt, till exempel genom 

 

”Att man utvecklar och implementerar tydliga policys för hela organisationen.” 

”Att man visar upp ett aktivt engagemang i det omgivande samhällets utveckling.” 

”Att man inför regler för inköp som omfattar miljö-, och sociala hänsyn.”30 

 

Det är upp till varje enskilt företag att självt bestämma vilket ansvar det ska ta och vilka 

frågor det väljer att engagera sig i.  

                                                 
27 Löhman och Steinholtz. Det ansvarsfulla företaget . s 15-17 
28 Ibid. s. 19 
29 Werther, William B, Chandler, David. Strategic Corporate Social Responsibility- Stakeholders in a Global 
Environment. Sage, 2006. s. 8 
30 Löhman och Steinholtz. Det ansvarsfulla företaget . s. 20 
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EU har precis som FN som mål att bidra till skapandet av en globalt hållbar värld. År 2000 

fattade EU ett viktigt beslut i steget mot att bli den starkaste ekonomin i världen som är byggd 

på kompetens och hållbar utveckling.31 Som ett resultat av detta beslut sammanställdes en 

rapport, kallad ”grönbok” inom CSR. Syftet med denna rapport var att öka kunskapen om 

hållbar utveckling och samla in åsikter om hur EU ska förhålla sig till CSR.32 Två år senare 

publicerades den så kallade ”vitboken” som är en sammanställning av vad man kom fram till i 

och med ”grönboken”. De viktigaste slutsatserna i "vitboken” är att EU inte förordar 

tvingande regler inom hållbar utveckling, utan istället vill öka kunskapen och förståelsen i 

näringslivet och få företagen att tänka långsiktigt när det gäller socialt- och miljömässigt 

ansvarstagande.33 

 

Företaget kan välja att redovisa sitt arbete med CSR i en så kallad hållbarhetsredovisning. I 

denna redovisas både företagets skäl till att använda CSR och de resultat som har uppnåtts. 

Det finns flera olika principer för vad som innefattas i begreppet hållbar utveckling.34 Flera 

internationella organisationer har ställt upp egna sådana grundläggande policys och riktlinjer. 

De mest förekommande i det globala näringslivet är ”The Global Compact” som är FN:s 

bidrag inom hållbarhetsområdet. Andra exempel kommer från OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development), ILO (International Labour Organisation) och 

Amnesty Business group.35 De riktlinjer och policys som har utfärdats av Global Reporting 

Initiative fokuserar istället på hur ett företag ska redovisa sitt arbete inom 

hållbarhetsområdet.36 

 

4.2 Triple Bottom Line 

Modellen Triple Bottom Line (TBL) utvecklades av John Elkington som är ekonom och 

författare till ett flertal inflytelserika böcker som behandlar företagens ansvarstagande i 

samhället. Enligt Elkingtons syn på TBL har företagen inte bara som mål att skapa 

ekonomiskt värde. De har även som mål att skapa miljömässigt och socialt värde genom sin 

                                                 
31 Löhman och Steinholtz. Det ansvarsfulla företaget. s. 23-24 
32

Statens offentliga utredningar (2003:95).  Arbetskraft, Betänkande av lönebidragsutredningen. Stockholm, 

s.115 
33 Löhman och Steinholtz. Det ansvarsfulla företaget. s. 23-24 
34 Ibid. s. 25 
35 Ibid. s. 22 
36 Ibid. s. 25 
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verksamhet.37 I och med detta synsätt har företagens värdeskapande kommit att delas in i ett 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.38 

 

Det ekonomiska perspektivet – Det här perspektivet kan delas in i två delar som båda syftar 

till ekonomisk hållbarhet. Den första delen handlar om hur företagets egen verksamhet 

bedrivs. Företaget ska utveckla, producera och marknadsföra produkter som säkerställer 

företagets fortlevnad. Den andra delen beskriver företagets inflytande över det ekonomiska 

nätverk som det verkar i. För en hållbar utveckling inom detta område krävs det bland annat 

att företaget tar avstånd från mutor och kartellbildning.39 

 

Det miljömässiga perspektivet – Det är från miljöområdet som begreppet ”hållbar utveckling” 

har vuxit fram. Grundprincipen i detta perspektiv är att företagen inte ska förbruka mer icke 

förnyelsebara resurser än att resurserna även är säkerställda för framtiden. Det krävs att 

företagen kontrollerar sin påverkan på den biologiska mångfalden genom att minimera sina 

utsläpp av växthusgaser och sin användning av icke förnyelsebara resurser, såsom olja, stål 

och kol.40 

 

Det sociala perspektivet – Integreringen av den sociala delen i företagens ansvarstagande i 

samhället påbörjades först under 1990-talet. I detta perspektiv är nyckelordet ”social rättvisa” 

som beskrivs som allas rätt till hälsa, utbildning och möjligheter till socialt och politiskt 

deltagande oavsett ekonomiskt välstånd. Här har staterna det största ansvaret men företagens 

engagemang och deltagande i detta arbete blir allt mer viktigt.41  

  

4.3 Intressentteorin 

Intressentteorin utgår från att företagen ska hitta en balans mellan sina egna och 

intressenternas förväntningar. Intressenter kan sägas vara samtliga aktörer på marknaden som 

                                                 
37 Henriques, Adrian, Richardson, Julie. The Triple Bottom Line: Does it all add up?- Assessing the 
Sustainability of Business and CSR. London: Earthscan, 2004. s. 1-3 
38 Crane, Andrew, Matten, Dirk. Business ethics – Managing corporate citizenship and sustainability in the age 
of globalization. Oxford: Oxford University Press, 2007.  s. 23-25   
39 Ibid. s. 26 
40 Crane, Matten. Business ethics – Managing corporate citizenship and sustainability in the age of 
globalization.. s. 25-26 
41 Ibid. s. 27-28 
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på något sätt har en relation till företaget. Det kan till exempel vara kunder, leverantörer, 

konkurrenter, media samt politiker.42 

 

Modell över intressentteorin43 

 

Figur 3  

 

Dessa aktörer har olika intressebehov som de vill få tillfredsställda. Samtliga intressenter är 

betydelsefulla för företagets överlevnad och det gäller att vara lyhörd för intressenternas krav 

och önskemål. Det måste fokusera på den eller de intressenter som är av störst betydelse för 

dem, samtidigt som inga intressenter får utelämnas. En tydlig kommunikation med 

intressenterna är en förutsättning för att företaget lättare ska kunna uppnå sina mål.44 En 

vanlig uppfattning är att företagets målsättning är att vinstmaximera. Företaget kan dock inte 

ha detta som enda målsättning utan måste ha flera parallella målsättningar som tillmötesgår de 

olika intressenternas krav. Det kan röra sig om krav på goda arbetsförhållanden, låga priser, 

hög kvalitet och ekologisk balans. För att kunna uppfylla flera målsättningar gör företaget en 

etisk analys som utgår ifrån intressenternas krav och önskemål. Det kan då utgå ifrån redan 

existerande normer och uppfattningar som stämmer överens med dessa krav. Därefter jämför 

företaget dessa uppfattningar med sina egna etiska normer. I nuläget så är intressentteorin 

viktigast för att förklara varför ett företag väljer att ta ett ökat socialt ansvar.45 

                                                 
42 Donaldson, Thomas, Preston, Lee. ”The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, evidence and 
Implications”.  The Academy of Management Review nr.1(1995) s.68-69 
43 Brytting, Tomas. Företagsetik. Malmö: Liber, 2005. s. 159. 
44 Phillips, Roberts. ”Some key questions about stakeholder theory-Ethics and a managers´s obligations under 
stakeholder theory”. Ivey business journal march/april (2004) s. 2-3 
45 Brytting, Företagsetik  s. 159-163 
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4.4 Legitimitetsteorin 

Intressentteorin och legitimitetsteorin ligger väldigt nära varandra i hur de förklarar 

förhållandet mellan företaget och dess intressenter. Intressentteorin beskriver hur ett företag 

ska förhålla sig till intressenternas olika krav medan legitimitetsteorin talar om hur väl 

företaget har lyckats med detta.46 Utmaningen för företaget med att hantera sin legitimitet är 

både att vinna den, behålla den samt att återfå den om den tidigare har förlorats. För att lyckas 

med detta är det viktigt att företaget kommunicerar med sina intressenter. Ofta liknas 

företagets legitimitet hos sina intressenter vid ett socialt kontrakt mellan parterna.47 

Kontraktet är uppbyggt av olika normer och värderingar som de olika intressenterna kan ställa 

sig bakom. Då företaget inte kan veta exakt vilka dessa värderingar är händer det att det bryter 

mot sina intressenters värderingar och normer. När detta inträffar likställs det med att 

företaget bryter det sociala kontraktet med sina intressenter. Förtroendet för företaget och dess 

verksamhet upphör och företaget förlorar sin legitimitet. Detta leder i sin tur till minskad 

efterfrågan på produkter och tjänster. Legitimitet kan med andra ord ses som en resurs som 

företaget är beroende av för att kunna överleva.48  

 

                                                 
46 Deegan, Craig. “The legitimizing effect of social and environmental disclosures- A theoretical foundation”.  
Accounting Auditing and Accountability Journal nr.15 (2002):  s. 282-311 
47 Moir, Lance. ”What do we mean by Corporate Social responsibility?” Corporate Governance nr.1,2 (2001): s. 

20 
48 Deegan, “The legitimizing effect of social and environmental disclosures- A theoretical foundation”.  s. 282-
311 
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5. UNDERSÖKNINGEN 

I detta kapitel ges en kort beskrivning av företagens hållbarhetsredovisningar samt resultatet 

av granskningen. Redovisningen av detta sker i diagram och tabeller och viss hänvisning ges 

till bilaga 1 och 2. 

 

5.1 Företagens hållbarhetsredovisningar 

AB SKF 

SKF är ett industriföretag med verksamhet i många länder. Hållbarhetsredovisningen är 

integrerad i SKF:s årsredovisning och har ingen tillhörande bilaga. Däremot hänvisar SKF till 

TRAR (Topics Related to Annual Report). TRAR består av totalt 11 fristående rapporter, 

varav några är utgivna av SKF som till exempel The SKF Code of Conducts.49 Företaget 

bygger mycket av innehållet i sin hållbarhetsredovisning kring just uppfyllandet av den egna 

uppförandekoden, The SKF Code of Conduct.  Redovisningen är externt granskad och 

uppfyller kraven för redovisningsnivå A+.50 

 

Apoteket AB 

Apoteket AB är ett statligt helägt företag som producerar och tillhandahåller läkemedel.51 

Hållbarhetsredovisningen består av den tryckta hållbarhetsredovisningen samt kompletterande 

information i en tillhörande bilaga. Redovisningen har inte blivit externt granskad, dock 

förväntas den bli det från och med 2008. Det blir då obligatoriskt för alla statliga bolag att 

publicera en hållbarhetsredovisning som dessutom är externt granskad. Apoteket anser sig 

rapportera enligt GRI´s riktlinjer så att rapporteringsnivå B uppfylls.52 

 

Atlas Copco AB 

Atlas Copco är ett globalt industriföretag.53 Hållbarhetsredovisningen ingår i Atlas Copcos 

årsredovisning, utan bilagor. Redovisningen är granskad av GRI och uppfyller kraven för 

redovisningsnivå C.54  

                                                 
49AB SKF. (2008). Reports archive. [WWW dokument]. 
50Global Reporting Initiative. (2008). GRI Report list. [ WWW dokument].  
51Apoteket AB. Ett liv i hälsa - Hållbarhetsredovisning 2007. s. 5, 11, 18 
52Ibid. s. 23 
53 Atlas Copco. Atlas Copco – Gruppen. (2008). [WWW dokument].  
54 Global Reporting Initiative. (2008). GRI Report list. [ WWW dokument]. 
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Coca-Cola Drycker Sverige AB 

Coca-Cola Drycker Sverige AB (fortsättningsvis här kallat Coca-Cola) bildades 1997 och är 

ett helägt dotterbolag till The Coca-Cola Company.55 Hållbarhetsredovisningen består av en 

tryckt version utan bilaga eller annan kompletterande information. Den är granskad av GRI 

och uppnår redovisningsnivå C.56 

 

Hennes & Mauritz AB 

H&M  är ett företag som säljer kläder och kosmetika i flera länder.57 

Hållbarhetsredovisningen består av en huvudredovisning samt en tillhörande bilaga med 

hänvisningar till GRI. Redovisningen är inte externt granskad men anses av H&M uppfylla 

kraven för redovisningsnivå C.58 

 

ICA AB 

ICA AB är moderbolag i ICA-koncernen, vilken har företag inom detaljhandeln och bank- 

och fastighetsbranschen.59 ICA:s hållbarhetsredovisning är integrerad i koncernens 

årsredovisning. Denna är inte externt granskad och uppnår enligt ICA kraven för 

redovisningsnivå C.60  

 

Trelleborg AB 

Trelleborg AB är en global industrikoncern.61 Hållbarhetsredovisningen består av en tryckt 

version utan tillhörande bilagor. Redovisningen är externt granskad och uppfyller kraven för 

redovisningsnivå B+.62 

 

                                                 
55 Coca-Cola Drycker Sverige AB. Hållbarhetsredovisning 2007. s. 4-5  
56 Ibid. s. 30 
57

H&M. Fakta om hm. (2008). [WWW dokument].  
58 H&M AB. Corporate Social Responsibility 2007.  s. 3 
59 ICA AB. Årsredovisning 2007. s. 1 
60 Ibid. s. 31  
61 Trelleborg. Om Trelleborg. (2008). [WWW dokument].  
62 Global Reporting Initiative.  (2008). GRI Report list. [WWW dokument]. 
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Vattenfall AB 

Vattenfall är ett helägt statligt bolag och är Europas femte största elproducent.63 

Hållbarhetsredovisningen består av en tryckt version utan tillhörande bilagor. Redovisningen 

är granskad av GRI och uppfyller kraven för redovisningsnivå A.64 

 

Volvo AB 

Volvo är ett industriföretag som tillverkar lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.65  

Hållbarhetsredovisningen består av en tryckt version med hänvisningar till företagets 

hemsida. Där finns information om respektive produkts enskilda hållbarhetspåverkan, dock 

inte sammanställt för produkternas totala påverkan.66 Redovisningen är inte externt granskad 

och har på GRI´s hemsida inte betygsatts.67  

 

5.2 Sammanställt resultat för de vanligast redovisade indikatorerna 

De vanligast redovisade indikatorerna i studien är de som är redovisade av fem eller fler av 

företagen.68 Inom det ekonomiska området gäller det indikatorerna EC2 och EC3. Dessa 

handlar om risker och möjligheter i företagets verksamhet på grund av klimatförändringar 

samt täckning av företagets pensionsåtaganden. Det är sex indikatorer som är de vanligast 

redovisade inom miljöområdet: EN3-EN5, EN16, EN18 och EN28. Dessa indikatorer handlar 

framförallt om företagets direkta och indirekta energiförbrukning, verksamhetens påverkan på 

växthuseffekten samt initiativ för att minska denna. Inom det sociala området redovisar 

majoriteten av företagen följande nio indikatorer LA4, LA11, HR2, HR4, SO3-SO6 och PR6. 

Som exempel på dessa kan nämnas uppgift om antal anställda i kollektivavtal, utbildning av 

personal, antal fall av diskriminering samt företagets politiska ställningstagande. När det 

gäller företagens redovisning av sitt politiska ställningstagande har alla företag som redovisat 

denna indikator (SO5) redovisat att de är neutrala.69 Inom det sociala området gällande 

arbetsförhållandena har majoriteten av företagen redovisat kring indikatorerna LA1, LA2, 

LA7 och LA13. Även om det här är indikatorer som är vanliga att redovisa kring har 

                                                 
63 Vattenfall. Vattenfallkoncernen. (2008).  [WWW dokument].  
64 Vattenfall AB.What we want, what we are doing, what we have achieved. (2008).  
65 Volvo. En Global Koncern. (2008). [WWW dokument].  
66 Volvo AB. Volvokoncernens hållbarhetsredovisning 2007. s. 3 
67 Global Reporting Initiative. (2008). GRI Report list. [ WWW dokument]. 
68 Se Bilaga 1 
69 Se Bilaga 2 
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företagen fått markeringen ”delvis redovisad” i redovisningen av dessa. Indikatorerna 

behandlar bland annat anställning, skador och sammansättning av styrelsen. 

 

De indikatorer som endast något eller inget av företagen har redovisat om (indikatorerna har 

fått markeringen ”ej redovisad” vid granskningen) är totalt nio stycken (EC5, EC9, EN9, 

EN24-25, EN27, HR9, PR4 och PR7).70 Dessa indikatorer handlar bland annat om 

redovisning av ingångslönen i förhållande till den lokala minimilönen, avfallshantering, hur 

stor del av förpackningsmaterialet som återvinns samt brott mot marknadsföringslagar. Alla 

dessa indikatorer, utom ”EN27”, är tilläggsindikatorer. 

 

Av de totalt 79 indikatorerna är 30 stycken tilläggsindikatorer och andelen av dessa som 

redovisas skiljer sig mycket åt mellan företagen. Redovisningen av dessa indikatorer visas i 

diagrammet nedan.  

 

Redovisade tilläggsindikatorer för samtliga områden 

 

Diagram 1  

 

Alla företag utom Coca-Cola redovisar tilläggsindikatorer. Vattenfall är det företag som har 

redovisat flest tilläggsindikatorer med 18 stycken. Undersökningen visar att de företag som 

har valt att redovisa många tilläggsindikatorer också är de som har valt att redovisa många 

indikatorer totalt sett. Av de vanligast redovisade indikatorerna i studien är fyra stycken 

tilläggsindikatorer.71 Dessa indikatorer handlar bland annat om företagens initiativ för att 

minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser samt program för vidareutbildning 

                                                 
70 Se Bilaga 2 
71 Se Bilaga 1 
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av personal. Övriga 26 tilläggsindikatorer har inget eller ett par företag redovisat om. 

Företagen har tillsammans redovisat 66 av 270 möjliga tilläggsindikatorer, vilket motsvarar 

24 procent.  

 

5.3 Sammanställt resultat per område 

I de tre diagrammen nedan presenteras resultatet från granskningen för respektive företag, 

uppdelat i de tre områdena sammanställt i kärn- och tilläggsindikatorer tillsammans. 

 

Sammanställt resultat för det ekonomiska området 

 

Diagram 2  

 
Resultatet i diagrammet ovan visar att Coca-Cola är det enda företaget som inte har helt 

redovisat några indikatorer inom det ekonomiska området, medan SKF och Vattenfall är de 

företag som har redovisat flest indikatorer med fem respektive sex stycken. 
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Sammanställt resultat för miljöområdet 

 
Diagram 3  

 

Inom miljöområdet är det Coca-Cola, H&M och ICA som har redovisat lägst antal 

indikatorer. Coca-Cola och ICA har redovisat tre indikatorer vardera medan H&M har 

redovisat två stycken. Även inom detta område är det Vattenfall som har flest redovisade 

indikatorer med totalt 21 stycken.  

 

 Sammanställt resultat för det sociala området 

 

 Diagram 4  

 

När det gäller redovisningen inom det sociala området så har Vattenfall 28 indikatorer 

redovisade medan Coca-Cola och ICA har lägst antal med 4 redovisade indikatorer vardera.  

Gemensamt för alla tre områden är att redovisningen för respektive företag följer samma 

mönster i förhållande till de övriga företagen. De företag som har hög redovisning inom ett 
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område har motsvarande redovisningsnivå inom de övriga två områdena. Endast Atlas Copco 

utmärker sig genom att ha fler redovisade indikatorer inom det sociala området, jämfört med 

dess redovining inom ekonomi- och  miljöområdet. 

 

Nedan visas de prioriterade områdena för respektive företag, det vill säga det område som 

företagen har flest markeringar med ”redovisad” i förhållande till antal möjliga indikatorer att 

redovisa kring inom det området. I diagrammen är både kärn- och tilläggsindikatorerna 

sammanställda. 

 

Företagens prioriterade områden 

Ekonomiskt område         Miljöområde              Socialt område 

   

                                Diagram 5                               Diagram 6                     Diagram 7 

 
För de fyra företag där det var lika i redovisningen mellan två områden så har det område med 

flest ”delvis redovisade” valts. Övriga företag har ett område som utmärker sig vad gäller 

andelen redovisade indikatorer. För de tre företagen i undersökningen, som har starkast 

redovisning inom det ekonomiska området, är det ingen större skillnad i antal redovisade 

indikatorer. Dock finns det inom detta område inte lika många indikatorer att redovisa kring. 

Trots att företagens redovisningar har övervikt inom ett visst område så kan antalet redovisade 

indikatorer inom det området vara få till antalet. Coca-Cola som (sett till sina områden) har 

starkast redovisning inom miljöområdet har till exempel 3 av 30 indikatorer redovisade. 

Trelleborg har också en viss övervikt till antalet i redovisningen inom miljöområdet men har 

15 av 30 indikatorer redovisade. Även antal redovisade indikatorer inom det sociala området 

skiljer sig åt mellan företagen med starkast redovisning är inom detta område. Detta gäller till 

exempel vid en jämförelse av H&M´s och Vattenfalls redovisningar.72 

                                                 
72 Se Bilaga 1 
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Vid en sammanställning av kärn- och tilläggsindikatorerna73 i samtliga företag inom de tre 

områdena blir resultatet som diagrammen nedan visar. Här visas resultatet per område i 

procent, istället för i antal indikatorer, då detta underlättar jämförelser av områdena.  

 

Sammanställt resultat för samtliga företag per område 

Ekonomiskt område         Miljöområde               Socialt område 

   

           Diagram 8                 Diagram 9                    Diagram 10

          

Procentuellt sett är det ingen större skillnad i vilket område som företagen tillsammans 

prioriterar i redovisningen. Alla områden har ungefär en tredjedel av sina indikatorer helt 

redovisade. Dock är det betydligt fler indikatorer redovisade till antalet inom miljöområdet 

och det sociala området då det finns fler indikatorer inom dessa områden att redovisa kring (9 

inom ekonomiområdet, 30 inom miljöområdet och 40 inom det sociala området). 

 

                                                 
73 Se Bilaga 1 
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5.4 Redovisningarnas betyg före och efter granskningen 

I tabellen nedan visas en sammanställning av de, i undersökningen, granskade 

redovisningarnas betyg. 

 

Redovisningarnas betyg 

 

*Redovisningen är externt granskad 

                                                                                                                                       Figur 4  

 

I resultatet av undersökningen fick SKF, Coca-Cola, ICA och Vattenfall ett lägre betyg än det 

som stod angivet i företagens hållbarhetsredovisningar då antal redovisade indikatorer för 

betygsnivån inte var uppnådd. Två av företagen, Coca-Cola och ICA, når efter granskningen 

inte upp till den lägsta betygsnivån. Volvos redovisning, som före granskningen inte var 

betygsatt, uppnår efter granskningen den lägsta betygsnivån. Av tabellen går det även att se 

att antalet redovisade indikatorer skiljer sig mycket åt mellan företagen vad gäller redovisning 

per område och det totala antalet, som exempel kan nämnas Atlas Copco och H&M. De har 

båda fått betyget C efter granskningen men har olika antal indikatorer redovisade.   
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6. ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultatet och presentationen av analysen görs utifrån uppsatsens 

frågeställningar. Avslutningsvis ges slutsatserna av analysen. 

 

6.1 De vanligast redovisade indikatorerna 

De indikatorer som är vanligast redovisade behandlar frågor som är viktiga för företagens 

intressenter. Som exempel på dessa frågor kan nämnas de anställdas rätt till kollektivavtal 

samt miljöfrågor såsom växthuseffekten. Även enligt modellen Triple Bottom Line anses 

dessa frågor vara bland de viktigaste när det gäller företagens utökade ansvarstagande i 

samhället. Det är därmed naturligt att det är de indikatorer som behandlar dessa frågor som de 

svenska företagen väljer att lägga störst vikt vid i sina hållbarhetsredovisningar. En annan 

orsak till att det är just dessa indikatorer som är de vanligast redovisade kan vara att företagen 

redan har information om dessa indikatorer, till exempel genom dess årsredovisningar, och 

det blir därmed ingen merkostnad att sammanställa denna information för 

hållbarhetsredovisningen. Detta kan tänkas påverka företagen vid utformningen av 

hållbarhetsredovisningen då de måste väga kostnaden för redovisningen mot den nytta som 

den kan tänkas ge. Alla företag utom två har även redovisat indikatorn som behandlar 

företagets politiska ställningstagande och dess delaktighet i politiska beslutsprocesser (SO5). 

Gemensamt för dessa företag är att de anser sig vara politiskt neutrala inom dessa områden, 

vilket kan bero på att företagen i sig inte kan ta något politiskt ställningstagande.  

 

Alla de tilläggsindikatorer som majoriteten av företagen har redovisat kring kan anses 

behandla positiva aspekter av verksamheten. Företagen har i dessa bland annat redovisat om 

dess initiativ för att minska energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser. En tydlig 

redovisning av dessa indikatorer visar på att företagen tar ett stort samhällsansvar i dessa 

frågor, vilket är positivt för företaget i relationen till intressenterna.  

 

Inom det sociala området har flera företag redovisat kring många indikatorer, men de är då 

”delvis redovisade”. Det kan bland annat bero på att flera av dessa indikatorer kräver många 

deluppgifter som till exempel”LA7” där företaget ska redovisa omfattning av skador, 

arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totala antalet 
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arbetsrelaterade dödsolyckor per region.74 Ofta har företagen endast missat att redovisa en av 

dessa uppgifter och har därmed endast fått ”delvis redovisad” för den indikatorn. En annan 

orsak till den ofullständiga redovisningen av dessa indikatorer kan vara att den sociala delen i 

företagens ansvarstagande i samhället integrerades i redovisningen först under 1990-talet. 

Företagen har därmed inte haft lika lång tid på sig att utveckla redovisningen inom detta 

område jämfört med de övriga områdena, som har varit aktuella i hållbarhetsredovisningen 

sedan 1970-talet. Ytterligare en orsak till den ofullständiga redovisningen av dessa indikatorer 

kan vara att företagen har en mindre benägenhet att redovisa kring dem. Enligt GRI ska 

företagen nämligen redovisa både positiva och negativa aspekter av verksamheten, men 

många företag är förmodligen mindre villiga att redovisa kring de frågor som anses som 

negativa. Vilka indikatorer som företaget väljer att redovisa beror alltså på vad som gynnar 

det mest. 

 

Av de indikatorer som inget eller endast något av företagen har redovisat kring är åtta av nio 

tilläggsindikatorer. Den låga redovisningen av dessa indikatorer kan troligtvis förklaras av att 

tilläggsindikatorerna inte är applicerbara på alla verksamheter och inte lika generella som 

kärnindikatorerna. Även här kan den låga redovisningen också bero på företagens ovilja att 

redovisa negativa aspekter av verksamheten. Bland dessa indikatorer kan till exempel nämnas 

redovisning av situationer där företagen inte har uppfyllt gällande regelverk. Det kan även 

vara så att företagen inte i lika stor utsträckning har redovisat kring dessa indikatorer då de av 

företagen anses vara mindre viktiga för dess intressenter.  

 

6.2 Områdena som svenska företag idag fokuserar på i sina redovisningar 

Vid en jämförelse av alla företags redovisningar inom respektive område kan ett visst mönster 

i redovisningsnivån per område urskiljas. Redovisningen för respektive företag följer samma 

mönster i förhållande till de övriga företagen. Detta kan bero på att företagen ser 

hållbarhetsredovisningen som en helhet bestående av tre delar, vilka alla är lika viktiga. En 

hög redovisningsnivå inom ett område innebär därför även en hög redovisning inom de två 

övriga områdena. Även om vissa variationer kan finnas i vilket område som prioriteras av 

företagen är det dock, i de flesta fall, inga stora skillnader. 

 

                                                 
74 Se Bilaga 2 
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Det går av undersökningen att fastställa att det sett till varje enskilt företags redovisning finns 

vissa skillnader i vilket område som prioriteras. En orsak till denna skillnad i prioritering av 

område kan eventuellt förklaras av att företagen bedriver olika typer av verksamhet och 

därmed har olika typer av mål och prioriteringar. Detta kan leda till att företagen påverkar sin 

omgivning på olika sätt och i olika stor utsträckning. Det gäller för företagen att hitta balansen 

mellan intressenternas förväntningar på innehållet i redovisningen och företagets vilja att 

redovisa inom ett specifikt område. Då intressenternas krav och företagets egna etiska normer 

skiljer sig mycket åt mellan företagen är det naturligt att innehållet i företagens redovisningar 

också varierar. En annan orsak till skillnaden i redovisningen av de olika områdena kan, på 

samma sätt som orsaken till de vanligast redovisade indikatorerna, påverkas av tillgången till 

redan existerande information. Dock kan två företags redovisningar, som båda prioriterar 

samma område, skilja sig mycket åt. Som exempel kan nämnas Coca-Colas och Trelleborgs 

redovisning inom miljöområdet där det blir svårt att göra jämförelser mellan företagens 

miljöengagemang. Då företagens redovisningar för respektive område sammanställs blir det 

dock tydligt att det inte finns något område som prioriteras av företagen tillsammans. I och 

med att företagen prioriterar olika områden leder detta till att skillnaderna i vilket område som 

prioriteras utjämnas vid en sammanställning. Procentuellt sett är det då lika många indikatorer 

som är ”redovisade”, ”delvis redovisade” och ”ej redovisade” inom respektive område.  

 

6.3 Hur GRI´s krav på antal redovisade indikatorer påverkar företagens 

redovisning av sitt sociala ansvarstagande  

GRI´s betygssättning av hållbarhetsredovisningar grundar sig bland annat på hur många 

redovisade indikatorer företagen har i sin redovisning. Två av företagen i undersökningen har 

färre än tio, vilket inte uppfyller kraven för antal redovisade indikatorer för den lägsta 

betygsnivån C. För att det ska vara möjligt att dels ge en samlad bild av företagens totala 

ansvarstagande och dels göra en god jämförelse av företagen, krävs det mer information än 

den som ges för nivå C.  

 

De företag som har betyget A på sin hållbarhetsredovisning ska enligt GRI ha alla 

kärnindikatorer redovisade. I denna undersökning visar dock resultatet något annat då två av 

företagen i undersökningen med betyget A inte har det. Även om dessa redovisningar var de 

bästa i undersökningen ger betyget ändå en missvisande bild av vad företaget har 
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åstadkommit inom hållbarhetsområdet. En redovisning som har det högsta betyget A, kanske i 

själva verket bara uppfyller kraven för betyget B. Den främsta orsaken till att hela fyra av nio 

företag fick ett lägre betyg i undersökningen jämfört med tidigare, kan vara att hänvisningar 

till alltför utspridd information inte har granskats. Detta har lett till att en del av de indikatorer 

som företaget anser att det har redovisat kring i sin hållbarhetsredovisning inte har beaktats i 

denna undersökning.  

 

En annan faktor som kan göra betyget missvisande är att två företag, som båda redovisar på 

nivå B, kan välja att redovisa varierande mängd om olika områden i sina respektive 

hållbarhetsredovisningar. Enligt GRI´s krav på redovisade indikatorer så är det möjligt för det 

ena företaget att redovisa de flesta indikatorer inom till exempel miljöområdet och endast 

enstaka från det ekonomiska och det sociala området. Det andra företaget kan välja att 

redovisa tvärtom, med de flesta indikatorer inom det sociala området och endast ett fåtal inom 

det ekonomiska och det miljömässiga. Då redovisningen betygsätts med utgångspunkt på 

helheten så speglar inte betyget hur bra redovisningen inom respektive område är. GRI´s krav 

på antal redovisade indikatorer ger därmed en missvisande bild av företagets totala 

ansvarstagande i samhället.  

 

Redovisning enligt GRI´s indikatorer möjliggör för företagen att till stor del själva påverka 

innehållet i sina hållbarhetsredovisningar. Trots att GRI förespråkar att redovisningen ska ge 

en objektiv bild av företagets verksamhet leder frivilligheten i rapporteringen till vinklade 

resultat. Det faktum att hållbarhetsredovisningen är frivillig och att intressenternas krav 

varierar leder också till stora variationer i vilka indikatorer som redovisas och dessa 

variationer går emot GRI´s syfte om jämförbarhet. Då redovisningen är frivillig blir det också 

svårt att försäkra sig om att företaget har gett en korrekt bild av sitt sociala ansvarstagande i 

samhället. Företaget kan välja att redovisa eller utelämna information beroende på 

intressenternas krav och vad som ger företaget legitimitet. Företagen kan också välja att bara 

redovisa inom de områden där det inte anser att det finns några problem eller risker, vilket 

också försämrar trovärdigheten.  

 

Även friheten i valet av vilka tilläggsindikatorer som redovisas kan leda till stora variationer. 

Många gånger redovisas inte dessa indikatorer alls, vilket bidrar till att företagets totala antal 

redovisade indikatorer blir lägre. Det är dock ett fåtal av företagen som står för majoriteten av 
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denna redovisning. De företag som väljer att redovisa tilläggsindikatorer redovisar oftast bara 

en liten del av dem, vilket göra att det totala antalet av dem (30 av 79) kan ifrågasättas. Med 

ett mindre antal tilläggsindikatorer skulle det därmed bli färre indikatorer som företagen 

utelämnar i sina redovisningar.  

 

6.4 Slutsats 

Undersökningen visar att de vanligast redovisade indikatorerna i företagens 

hållbarhetsredovisningar behandlar sådana frågor som är viktiga för företagens intressenter. 

En annan orsak till att varför vissa indikatorer redovisas oftare än andra är indikatorernas 

innehåll och hur omfattande information som krävs vid redovisning av dem. Undersökningen 

visar också att företagen tillsammans inte fokuserar på något speciellt område i sina 

hållbarhetsredovisningar. Anledningen till detta är bland annat att företagen bedriver olika 

typer av verksamhet och därmed har olika mål och prioriteringar. Sett till varje enskilt företag 

finns det dock vissa skillnader i vilket område som prioriteras. Företagens frihet i val av vilka 

indikatorer som redovisas gör att det blir svårt att avgöra om både positiva och negativa 

aspekter av företagets verksamhet har redovisats och i vilken utsträckning detta har skett. 

Frivilligheten leder därmed till att hållbarhetsredovisningarna får sämre trovärdighet. Även 

betygssättningen försämrar redovisningens trovärdighet då betyget ger en missvisande bild av 

hur väl GRI efterföljs. Kraven för antal redovisade indikatorer på C-nivå är för låga för att 

uppfylla GRI´s syfte om jämförbarhet. Även kraven för B- och A- nivå är missvisande då 

undersökningen visar på att redovisningens betyg inte alltid ger en bra bild av företagets totala 

ansvarstagande i samhället.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Då det idag inte finns något regelverk som styr innehållet i hållbarhetsredovisningarna kan 

företagen istället ta hjälp av GRI´s riktlinjer vid utformningen av dessa. Företagen väljer 

själva i vilken utsträckning som de ska följa riktlinjerna. Resultatet av undersökningen visar 

på stora variationer i hur mycket företagen väljer att redovisa och vad denna redovisade 

information består av. De stora variationerna i företagens hållbarhetsredovisningar leder till 

att det blir svårt att göra jämförelser mellan redovisningarna. Företagens valfrihet i vilken 

information de redovisar leder också till vinklade hållbarhetsredovisningar med sämre 

trovärdighet som följd.  

 

Med det här som utgångspunkt borde det inom GRI finnas vissa obligatoriska indikatorer för 

respektive område, tillsammans med en obligatorisk extern kontroll av 

hållbarhetsredovisningen. Detta bör gälla för alla de företag som utger sig för att använda 

GRI, oavsett företagets storlek. Även kravet på antal indikatorer som ska vara redovisade bör 

ses över. Dagens krav på minst 10 indikatorer av totalt 79 för den lägsta betygsnivån är för 

lågt. Med nivå B som lägsta möjliga redovisningsnivå så skulle det krävas redovisning av 20 

indikatorer, vilket skulle ge en bättre grund för jämförelser. Då andelen redovisade 

tilläggsindikatorer är låg hos majoriteten av företagen i undersökningen bör även andelen 

tilläggsindikatorer ses över. En sådan förändring skulle kunna vara att andelen 

kärnindikatorer, som alla företag kan redovisa kring, ökar på bekostnad av andelen 

tilläggsindikatorer. Detta skulle innebära att det blir fler indikatorer som alla företag kan 

redovisa kring, vilket i sin tur också leder till bättre jämförbarhet mellan 

hållbarhetsredovisningarna.  

 

I framtida GRI-riktlinjer bör det också finnas tydligare regler och riktlinjer om hur 

informationen i redovisningen ska vara sammanställd då dagens hållbarhetsredovisningar ofta 

är utformade på olika sätt. Om alla företag hade all hållbarhetsinformation samlad i 

hållbarhetsredovisningen, istället för som idag utspridd på flera rapporter och bilagor, skulle 

det bidra till bättre jämförbarhet mellan företagen. Dessa förändringar av GRI skulle innebära 

att det skulle bli lättare att jämföra företagens redovisningar med varandra och trovärdigheten 

i företagens redovisningar skulle öka. 
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Även om dessa förändringar av GRI skulle genomföras och riktlinjerna därmed skulle bli mer 

styrda så skulle fortfarande valet att följa GRI vara frivilligt. För de företag som dock väljer 

att följa GRI bör riktlinjerna vara tvingande. Fördelen med att förändra GRI på detta sätt är 

som sagt tidigare att jämförbarheten och trovärdigheten av hållbarhetsredovisningarna skulle 

öka. Ett problem som eventuellt kan uppkomma skulle kunna vara en förändring av 

företagens motivation att följa GRI. Då dagens valfrihet i vilken information som redovisas 

försvinner kan det tänkas att företagen blir mindre villiga att följa GRI. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Då denna undersökning har behandlat svenska företags hållbarhetsredovisningar skulle det 

vara intressant att genomföra en liknande undersökning med företag från flera länder. En 

framtida undersökning inom detta område skulle även kunna kompletteras med intervjuer 

eller enkäter där företagen får förklara varför de redovisar som de gör. Det skulle då också 

vara möjligt att få svar på vad företagen anser om dagens utformning av GRI samt om det 

finns något stöd för de i uppsatsen föreslagna förändringarna. 



Södertörns Högskola  FEK C-UPPSATS 33  
Linn Ekare, Amelie Stedt 2009-01-09 
 
 

8. KÄLLFÖRTECKNING 

 

Artiklar 

Alrutz, Marie. ”Det här är CSR”. Chef nr. 2 (2008). Hämtad 2008-10-01 

 

Cronstedt, Claes. ”Globaliseringen ökar företagens samhällsansvar”. Amnesty Business Group 

(2006). Hämtad 2008-09-15 

 

Deegan, Craig. “The legitimising effect of social and environmental disclosures- a theoretical 

foundation”.  Accounting Auditing and Accountability Journal nr.15 (2002). Hämtad 2008-

10-18  

 

Donaldson, Thomas, Preston, Lee. ”The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, 

evidence and Implications”.  The Academy of Management Review nr.1 (1995). Hämtad 2009-

01-05 

 

Flening, Birgit, och Larsson, Lars-Olle. ”European sustainability reporting awards: FAR vill 

se alla redovisningar!”. Balans nr 8-9 (2003). Hämtad 2008-09-15 

 

Jansson, Karin. ”Årets förkortning är CSR”. Computer Sweden nr.1 (2006). Hämtad från 

Affärsdata 2008-10-01 

 

Larsson, Lars-Olle. ”Social redovisning kräver oberoende granskning”. Dagens Industri. 

Publicerad 2003-01-24. Hämtad 2008-09-30 

 

Moir, Lance. ”What do we mean by Corporate Social responsibility?” Corporate Governance 

nr.1,2 (2001). Hämtad 2009-01-05 

 

Phillips, Roberts. ”Some key questions about stakeholder theory-Ethics and a managers´s 

obligations under stakeholder theory”. Ivey business journal march/april (2004). Hämtad 

2009-01-05 

 



Södertörns Högskola  FEK C-UPPSATS 34  
Linn Ekare, Amelie Stedt 2009-01-09 
 
 

Sverigerapporten, ”European Sustainability Reporting Association”. FAR SRS Info nr. 1 

(2008). Hämtad 2008-12-11 

 

 

Böcker 

Brytting, Tomas. Företagsetik. Malmö: Liber, 2005. 

 

Crane, Andrew, och Matten, Dirk. Business ethics – Managing corporate citizenship and 

sustainability in the age of globalization. Oxford: Oxford University Press, 2007. 

 

Gröjer, Jan-Erik, och Stark, Agneta. Social redovisning. Stockholm: Studieförbundet, 1978. 

 

Henriques, Adrian, Richardson, Julie. The Triple Bottom Line: Does it all add up?- Assessing 

the Sustainability of Business and CSR. London: Earthscan, 2004. 

 

Larsson, Lars-Olle, Ljundahl, Fredrik. License to operate- CSR och hållbarhetsredovisning i 

praktiken. Stockholm: Ekerlid, 2008. 

 

Löhman, Ola,och Steinholtz, Daniel. Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social 

Responsibility i praktiken. Stockholm: Ekerlid, 2003. 

  

Werther, William B, Chandler, David. Strategic Corporate Social Responsibility- 

Stakeholders in a Global Environment. Sage, 2006.  

 

 

Rapporter/ Publikationer 

AB SKF. SKF Årsredovisning 2007 

 

Apoteket AB. Ett liv i hälsa - Hållbarhetsredovisning 2007 

 

Atlas Copco AB. Årsredovisning 2007 

 

Coca-Cola Drycker Sverige AB. Hållbarhetsredovisning 2007 



Södertörns Högskola  FEK C-UPPSATS 35  
Linn Ekare, Amelie Stedt 2009-01-09 
 
 

 

Global Reporting Initiative. Sustainability Reporting Guidelines. (2006) 

 

H&M. Corporate Social Responsibility 2007 

 

ICA AB. Årsredovisning 2007 

 

Näringsdepartementet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, 

N7042, 11 december 2007 

 

Statens offentliga utredningar (2003:95). Arbetskraft, Betänkande av lönebidragsutredningen. 

Stockholm 

 

Trelleborg AB. Corporate Responsibility Report 2007 

 

Vattenfall AB. What we want, what we are doing, what we have achieved. (2008). 

 

Volvo AB. Volvokoncernens Hållbarhetsredovisning 2007 

 

 

Web-dokument 

AB SKF. (2008). Korta fakta. [WWW dokument]. URL 

http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=056869&lang=sv 2008-11-06 

 

AB SKF. (2008). Reports archive. [WWW dokument]. URL  

http://www.skf.com/portal/skf/home/investors?paf_dm=shared&paf_gm=content&paf_gear_i

d=600033&included=http%3A%2F%2Finvestors.skf.com%2Fmain.php%3Fp%3Dreports%2

6s%3Ddetail%26afw_id%3D1094930%26afw_lang%3Den 2008-11-06 

 

Atlas Copco. Atlas Copco – Gruppen. (2008). [WWW dokument]. URL 

http://www.atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/ 2008-11-06 

 

Global Reporting Initiative. (2008). About GRI. [WWW dokument]. 



Södertörns Högskola  FEK C-UPPSATS 36  
Linn Ekare, Amelie Stedt 2009-01-09 
 
 

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/  2009-01-07 

 

Global Reporting Initiative. (2008). GRI Report list. [WWW dokument]. 

http://www.globalreporting.org/GRIReports/2008ReportsList/  2008-11-06 

 

H&M. Fakta om HM. (2008). [WWW dokument]. URL 

http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/kortomhm_hminbrief.nhtml 2008-11-06 

 

Trelleborg. Om Trelleborg. (2008). [WWW dokument]. URL 

http://www.trelleborg.com/sv/Koncernen/Om-Trelleborg/ 2008-11-06 

 

Vattenfall. Vattenfallkoncernen. (2008).  [WWW dokument]. URL 

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/522894vatte/index.jsp

2008-11-06 

 

Volvo. En Global Koncern. (2008). [WWW dokument].  URL 

http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/Volvo+Group/landingpagevolvogroup.htm 2008-

11-06 



BILAGA 1 – Sammanställning av GRI - granskning 
    GRI-granskning 

           (red= redovisad, del red= delvis redovisad, ej red= ej redovisad) 

     
Område 

Apoteke

t Atlas Copco Coca Cola H&M ICA SKF Trelleborg Vattenfall Volvo Red/ kriterium 

           

red 

del 

red 

ej 

red 

Ekonomi 

            Ekonomisk prestation 

          
EC 1 C red del red del red ej red red red del red red 

del 

red 4 4 1 

EC 2 C del red red del red red ej red red red red 

del 

red 5 3 1 

EC 3 C red ej red ej red ej red ej red red red red red 5 0 4 

EC 4 C ej red ej red ej red ej red ej red red red red red 4 0 5 

              Marknadsnärvar
o 

            
EC 5 A ej red ej red ej red ej red ej red 

del 

red ej red ej red ej red 0 1 8 

EC 6 C ej red del red ej red ej red ej red ej red del red red 

del 

red 1 2 5 

EC 7 C ej red del red ej red ej red ej red 

del 

red del red del red ej red 0 4 5 

              Indirekt ekonomisk påverkan 

           
EC 8 C ej red ej red ej red ej red red red ej red red red 4 0 5 

EC 9 A ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red 0 0 9 

              Miljö 

             Material 

            
EN 1 C del red ej red ej red 

del 

red ej red 

del 

red red red ej red 2 3 4 

EN 2 C del red ej red ej red ej red ej red ej red red red red 3 1 5 

              
Energi 

            
EN 3 C red del red ej red 

del 

red 

del 

red red red red red 5 3 1 

EN 4 C red del red red 

del 

red 

del 

red red red red ej red 5 3 1 

EN 5 A ej red red ej red red red ej red ej red red red 5 0 4 

En 6 A ej red del red ej red 

del 

red 

del 

red red ej red red ej red 2 3 4 

EN 7 A ej red del red ej red ej red ej red 

del 

red ej red del red red 1 3 5 

              Vatten 

            
EN 8 C red del red del red ej red ej red 

del 

red red red 

del 

red 3 4 2 

EN 9 A ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red red ej red 1 0 8 

EN 10 A ej red ej red ej red ej red ej red ej red red red ej red 2 0 6 



Område 

Apoteke

t 

Atlas 

Copco 

Coca 

Cola H&M ICA SKF 

Trellebor

g 

Vattenfal

l Volvo Red/ kriterium 

           

re

d del red ej red 

Biologisk 
mångfald 

            
EN 11 C ej red ej red ej red ej red ej red red red red ej red 3 0 6 

EN 12 C ej red ej red ej red ej red ej red red del red red ej red 2 1 6 

EN 13 A ej red ej red ej red ej red ej red red ej red red ej red 2 0 7 

EN 14 A ej red ej red ej red ej red ej red red ej red red 

del 

red 2 1 6 

En 15 A ej red ej red ej red ej red ej red red ej red red ej red 2 0 7 

              Utsläpp och 

avfall 

            
EN 16 C red red del red del red del red red red red 

del 

red 5 4 0 

EN 17 C del red ej red ej red ej red del red red ej red red ej red 2 2 5 

EN 18 A red red ej red del red del red red del red red 

del 

red 5 3 1 

EN 19 C red ej red ej red ej red ej red ej red red del red ej red 2 1 6 

EN 20 C del red ej red ej red ej red del red red red red ej red 4 2 3 

EN 21 C red ej red red ej red ej red ej red red red ej red 4 0 5 

EN 22 C red del red del red ej red red ej red red red 

del 

red 4 3 2 

EN 23 C del red ej red ej red ej red ej red ej red red ej red red 2 1 6 

EN 24 A ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red 0 0 9 

EN 25 A ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red del red ej red 0 1 8 

              
Produkter och tjänster 

           
EN 26 C red red red del red ej red del red del red ej red red 4 3 2 

EN 27 C red ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red 1 0 8 

                    

    Uppfyllande av lagar och förordningar             

   
EN 28 C red red ej red ej red ej red red red red red 6 0 3 

                    

    Transport 

            
EN 29 A ej red ej red ej red red ej red red del red ej red 

del 

red 2 2 5 

Övergripande                   

   
EN 30 A ej red ej red ej red ej red ej red red red ej red ej red 2 0 7 

              
Arbetsregler och arbetsförhållanden 

          Anställda 

            
LA 1 C del red del red del red del red del red red del red del red 

del 

red 1 8 0 

LA 2 C del red del red ej red ej red del red del red del red del red ej red 0 6 3 

LA 3 A ej red red ej red ej red ej red red ej red red ej red 3 0 6 



Område Apoteket 

Atlas 

Copco 

Coca 

Cola H&M ICA SKF 

Trellebor

g 

Vattenfal

l Volvo Red/ kriterium 

           

re

d 

del 

red 

ej 

red 

Relationer mellan anställda och 
ledning 

           
LA 4 C red ej red red ej red ej red red red red ej red 5 0 4 

LA 5 C red red ej red ej red ej red ej red del red red ej red 3 1 5 

              Arbetsmiljö 

            
LA 6 A ej red ej red ej red ej red ej red red red red ej red 3 0 6 

LA 7 C red del red del red ej red ej red 

del 

red del red red 

del 

red 1 5 3 

LA 8 C red ej red ej red ej red ej red red ej red red ej red 3 0 6 

LA 9 A ej red red ej red del red ej red red ej red red ej red 3 1 5 

              
Utbildning och utveckling 

           
LA 10 C del red del red ej red ej red ej red 

del 

red red del red ej red 1 4 4 

LA 11 A ej red ej red ej red red ej red red red red red 5 0 4 

LA 12 A ej red red ej red ej red ej red 

del 

red del red red ej red 2 2 5 

      

           
Mångfald och jämställdhet 

           
LA 13 C del red ej red ej red ej red ej red 

del 

red del red del red 

del 

red 0 5 4 

LA 14 C red ej red red ej red ej red ej red ej red red ej red 3 0 6 

              Mänskliga rättigheter 

          Investerings- och inköpsrutiner 

          
HR 1 C red red ej red red ej red 

del 

red ej red ej red ej red 3 1 5 

HR 2 C del red red ej red red ej red red ej red red red 5 1 3 

HR 3 A ej red del red ej red ej red ej red ej red ej red del red 

del 

red 0 3 6 

              Diskriminering 

            
HR 4 C red ej red red red red 

del 

red red red ej red 6 1 2 

              Föreningsfrihet och kollektivavtal 

           
HR 5 C ej red red ej red ej red ej red ej red red red ej red 3 0 6 

              
Barnarbete 

            
HR 6 C red red ej red del red ej red 

del 

red red del red red 4 3 2 



Område Apoteket 

Atlas 

Copco 

Coca 

Cola H&M ICA SKF 

Trellebor

g 

Vattenfal

l Volvo Red/ kriterium 

           

re

d 

del 

red 

ej 

red 

Tvångsarbete 

            
HR 7 C red red ej red del red ej red 

del 

red red del red red 4 3 2 

    

            
Säkerhetsrutiner 

            
HR 8 A ej red del red ej red ej red ej red ej red ej red ej red 

del 

red 0 2 7 

              Inhemska rutiner 

            
HR 9 A ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red 0 0 9 

              
Samhällsindikatorer 

           Samhälle/ kommun 

            
SO 1 C ej red red ej red red ej red ej red ej red red 

del 

red 3 1 5 

              Korruption 

            
SO 2 C red red ej red ej red ej red ej red del red red ej red 3 1 5 

SO 3 C ej red del red red ej red red red del red red red 5 2 2 

SO 4 C red ej red ej red red ej red red red red red 6 0 3 

              
Politik och lobbying 

           
SO 5 C red red ej red red ej red red red red red 7 0 2 

So 6 A ej red red ej red red ej red red ej red red red 5 0 4 

              Konkurrensbegränsning 

           
SO 7 A ej red red ej red ej red ej red ej red red red ej red 3 0 6 

              Uppfyllande av lagar och 
förordningar 

           
SO 8 C red ej red ej red ej red ej red red red red ej red 4 0 5 

              
Produktansvar 

           Kundernas hälsa och säkerhet 

           
PR 1 C red red ej red ej red ej red red del red red ej red 4 1 4 

PR 2 A ej red red ej red ej red red ej red ej red ej red ej red 2 0 7 



Område Apoteket 

Atlas 

Copco 

Coca 

Cola H&M ICA SKF 

Trellebor

g 

Vattenfal

l Volvo Red/ kriterium 

           

re

d 

del 

red 

ej 

red 

Märkning av produkter och 
tjänster 

           
PR 3 C red red ej red ej red ej red 

del 

red del red red ej red 3 2 4 

PR 4 A ej red red ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red 1 0 8 

PR 5 A ej red del red ej red ej red red 

del 

red ej red red ej red 2 2 5 

              
Marknadskommunikation 

           
PR 6 C red red ej red ej red ej red red red red ej red 6 0 3 

PR 7 A ej red ej red ej red ej red ej red ej red ej red red ej red 

   

              Kund-integritet 

            
PR 8 A red ej red ej red ej red ej red ej red ej red red ej red 2 0 7 

              Uppfyllande av lagar och 

förordningar 

           
PR 9 C red ej red ej red ej red ej red red ej red red ej red 3 0 6 

              
Redovisning/ företag 

          red 

 

31 25 7 12 9 36 31 55 18 

   del red 11 17 7 11 8 17 16 11 15 

   ej red 

 

37 37 65 56 62 26 32 13 46 

   

  

79 79 79 79 79 79 79 79 79 
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Indicator Protocols Set: EC IP

Version 3.0

Economic

Performance Indicators

Aspect: Economic Performance

C
O

R
E

   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.

C
O

R
E

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

C
O

R
E EC3  Coverage of the organization’s defined benefit 

plan obligations.  

C
O

R
E EC4  Significant financial assistance received from 

government. 

Aspect: Market Presence

A
D

D

EC5 Range of ratios of standard entry level 
wage compared to local minimum wage at 
significant locations of operation. 

C
O

R
E

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

C
O

R
E

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

Aspect: Indirect Economic Impacts 

C
O

R
E

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

A
D

D

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

BILAGA 2 - GRI´s indikatorer
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Environment

Performance Indicators

Aspect: Materials

C
O

R
E   EN1     Materials used by weight or volume.

C
O

R
E EN2  Percentage of materials used that are recycled 

input materials.

Aspect: Energy

C
O

R
E EN3  Direct energy consumption by primary energy 

source.

C
O

R
E EN4  Indirect energy consumption by primary 

source.

A
D

D EN5 Energy saved due to conservation and 
efficiency improvements. 

A
D

D

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

A
D

D

EN7  Initiatives to reduce indirect energy 
consumption and reductions achieved. 

Aspect: Water

C
O

R
E

EN8  Total water withdrawal by source.

A
D

D

EN9  Water sources significantly affected by 
withdrawal of water.

A
D

D

EN10  Percentage and total volume of water recycled 
and reused.

Aspect: Biodiversity

C
O

R
E

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

C
O

R
E

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

A
D

D

EN13  Habitats protected or restored.

A
D

D

EN14  Strategies, current actions, and future plans for 
managing impacts on biodiversity.

A
D

D

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

C
O

R
E

EN16  Total direct and indirect greenhouse gas 
emissions by weight.

C
O

R
E EN17  Other relevant indirect greenhouse gas 

emissions by weight.

A
D

D

EN18  Initiatives to reduce greenhouse gas emissions 
and reductions achieved. 

C
O

R
E

EN19  Emissions of ozone-depleting substances by 
weight.

C
O

R
E

EN20  NO
x
, SO

x
, and other significant air emissions by 

type and weight.

C
O

R
E

EN21  Total water discharge by quality and 
destination.
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C
O

R
E

EN22  Total weight of waste by type and disposal 
method.

C
O

R
E

EN23  Total number and volume of significant spills.

A
D

D

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.

A
D

D

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 

C
O

R
E

EN26  Initiatives to mitigate environmental impacts 
of products and services, and extent of impact 
mitigation.

C
O

R
E

EN27  Percentage of products sold and their 
packaging materials that are reclaimed by 
category. 

Aspect: Compliance

C
O

R
E

EN28  Monetary value of significant fines and total 
number of non-monetary sanctions for non-
compliance with environmental laws and 
regulations.

Aspect: Transport

A
D

D

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

Aspect: Overall

A
D

D

EN30  Total environmental protection expenditures 
and investments by type.
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Labor Practices & Decent Work

Performance Indicators

Aspect: Employment

C
O

R
E LA1  Total workforce by employment type, 

employment contract, and region.   

C
O

R
E

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

A
D

D

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

Aspect: Labor/ Management Relations

C
O

R
E

LA4  Percentage of employees covered by 
collective bargaining agreements. 

C
O

R
E

LA5  Minimum notice period(s) regarding 
significant operational changes, including 
whether it is specified in collective 
agreements. 

Aspect: Occupational Health and Safety

A
D

D

LA6 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.

C
O

R
E

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

C
O

R
E

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

A
D

D

LA9 Health and safety topics covered in formal 
agreements with trade unions.Health and 
safety topics covered in formal agreements 
with trade unions.

 
Aspect: Training and Education 

C
O

R
E

LA10  Average hours of training per year per 
employee by employee category.

A
D

D

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

A
D

D

LA12 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development 
reviews. 

Aspect: Diversity and Equal Opportunity

C
O

R
E

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

C
O

R
E LA14  Ratio of basic salary of men to women by 

employee category.
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Human Rights

Performance Indicators

Aspect: Investment and Procurement Practices

C
O

R
E

HR1  Percentage and total number of significant 
investment agreements that include human 
rights clauses or that have undergone human 
rights screening.

C
O

R
E

HR2  Percentage of significant suppliers and 
contractors that have undergone screening 
on human rights and actions taken.

A
D

D

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

C
O

R
E HR4  Total number of incidents of discrimination 

and actions taken.

Aspect:  Freedom of Association and Collective 
Bargaining 

C
O

R
E

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.

Aspect: Child Labor

C
O

R
E

HR6 Operations identified as having significant 
risk for incidents of child labor, and measures 
taken to contribute to the elimination of child 
labor.

Aspect: Forced and Compulsory Labor

C
O

R
E

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

Aspect: Security Practices

A
D

D

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

Aspect: Indigenous Rights 
A

D
D

HR9  Total number of incidents of violations 
involving rights of indigenous people and 
actions taken.



1

Indicator Protocols Set: SO IP

Version 3.0.

Society

Performance Indicators

Aspect: Community

C
O

R
E

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

Aspect: Corruption

C
O

R
E

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

C
O

R
E

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

C
O

R
E

SO4  Actions taken in response to incidents of 
corruption.

Aspect: Public Policy

C
O

R
E

SO5 Public policy positions and participation in 
public policy development and lobbying. 

A
D

D

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

Aspect: Anti-Competitive Behavior 

A
D

D

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

Aspect: Compliance

C
O

R
E

SO8  Monetary value of significant fines and total 
number of non-monetary sanctions for non-
compliance with laws and regulations.
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Product Responsibility

Performance Indicators

Aspect: Customer Health and Safety

C
O

R
E

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

A
D

D

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

Aspect: Product and Service Labeling

C
O

R
E

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

A
D

D

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

A
D

D

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

 
 
 
 
 
Aspect: Marketing Communications

C
O

R
E

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

A
D

D

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

Aspect: Customer Privacy  
A

D
D

PR8  Total number of substantiated complaints 
regarding breaches of customer privacy and 
losses of customer data.

Aspect: Compliance

C
O

R
E

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