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Sammanfattning 
Under senare tid har diskussioner kring företagens ansvar i samhället kommit att hamna 

allt mer i fokus världen över. Globalt kända personer som USA:s före detta vicepresident 

Al Gore och FN:s före detta generalsekreterare Kofi Annan, likväl som kända 

företagsledare som Carl-Henrik Svanberg (Ericsson) och Neville Isdell (Coca-cola), är 

exempel på personer som fått näringslivet som deltar i diskussionen om miljön och 

samhällsansvar.  

Näringslivets ledare visar intresse i debatten kring samhällsansvar. I vilken omfattning 
avspeglar sig det i den verkliga verksamheten inom företagen? Det finns internationella 
riktlinjer gällande hållbarhetsredovisning. Den senaste versionen från Global Reporting 
Initiative (GRI), kallad G3. Ett sätt att mäta om industrin tar sitt sociala ansvar är att se 
om företagen rapporterar enligt G3 i sina årsredovisningar. Uppsatsens syfte är att 
branschvis kartlägga vilka företag på Stockholmsbörsen som följer de nya riktlinjerna 
gällande hållbarhetsredovisning och finns det några skillnader mellan dem?  

Uppsatsen är en kvantitativ studie och bygger på 62 företag inom Stockholmsbörsens 

Large Cap lista. Vart och ett av de 62 företagens årsredovisningar har analyserats med 

hjälp av de senaste riktlinjerna från Global Reporting Initiativ (GRI), kallad G3. 

Företagen har blivit kategoriserade efter vilken bransch de tillhör, enligt definitionen på 

Stockholmsbörsen. 

I analysen av insamlad data framkom det att inte några av de undersökta branscherna fullt 

ut redovisade ett samhällsansvar enligt G3:s 78 indikatorer. Det fanns tydliga tecken som 

visade att vissa branscher i större utsträckning valt att redovisa och försöka leva upp till 

ett samhällsansvar. För att nämna några exempel kan sägas att både industrivaror- och 

materialbranscher i stor utsträckning valt att redovisa sitt samhällsansvar. Vice versa var 

både IT- och finansbranscher exempel på branscher vilka har en lång bit kvar för att nå 

upp till övriga i uppsatsen undersökta branscher.  

Författarna har kommit till slutsatsen att GRI:s nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

används i begränsad utsträckning av samtliga i studiens undersökta branscher. Vidare 

visar resultat på att det finns skillnad mellan branscherna gällande i vilken utsträckning de 

valt att redovisa sitt samhällsansvar i sina hållbarhetsredovisningar. Dock skall sägas att 

GRI:s riktlinjer är nya och det är först till årsredovisningarna 2007 som företagen tidigast 

kunnat bruka sig av dem. …………………………………………………………………..
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Abstract 
During the last couple of years discussions according companies and their responsibility 
in the global society has become more and more intense. Influential leaders such as Al 
Gore, the former president of the United States, and Kofi Annan, former general secretary 
of the United Nation, are both good examples. Well known business-leaders such as Carl-
Henrik Svanberg (Ericsson) and Nevill Isdell (Coca-Cola) are examples of persons in the 
global industry who takes part in the debate regarding environment and society.  

Industry-leaders show environmental interest in the debate. To what extend is this interest 
also reflected in the true business, the companies? There are international guidelines in 
place regarding how to report sustainability. The latest version from Global Reporting 
Initiative (GRI) is called G3. A way to measure if the industry takes social responsibility 
seriously is to look into if corporations reports according to G3 in their annual reports. 
The purpose of the essay is to investigate if companies listed in Stockholm’s stock 
exchange reports according to these new sustainability guidelines.   

This essay is a quantitative study. The study includes 62 companies from the Large Cap 
list in the Stockholm’s stock exchange. We have analyzed the annual reports from the 
companies and measured them towards the guidelines in G3. The companies have been 
categorized to their branch of business, according to the definition of the Stockholm 
Stock Exchange. 

The analyze shows that in none of the investigated branches, all companies, fully 
conforms according to the 78 indicators in G3. There are also obvious indications some 
branches, to a higher extend, takes this reporting more seriously than others. 
Manufacturing industry is one good example that clearly shows interest in reporting 
sustainability and social responsibility. IT and finance are branches that show a long way 
to go in order to reach the results at the same level as the manufacturing industry.  

The authors have come to the overall conclusion that the new guidelines for sustainability 
reporting by GRI (G3), are used, but often only to a limited level. The results show that 
there are differences between branches. It should also be notices that the guidelines of 
GRI are new. 2007 was the first year that companies where able to use them, in there 
annual reports. 
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Förkortningar och förklaringar 
Då vissa begrepp och ord som förekommer i uppsatsen kan förefalla främmande, följer 

här en kortfattad definitionssammanställning. 

Biodiversifiering – är naturens mångfald i fauna och flora. 

CSR – står för ” Corporate Social Responsibility”. Enligt samhället är förväntningarna på 

företagen att de skall ta ett större samhällsansvar och inte endast generera vinst. De tre 

delarna som ingår i CSR är, ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande. 

Således innebär det att CSR-konceptet täcker in hela vidden av ett företags 

ansvarområden och inte bara de sociala.  

G3 – kallas den senaste versionen av GRI:s riktlinjer gällande hållbarhetsredovisning, 

utkom oktober 2006.  

GRI – står för ”Global Reporting Initiativ” och är en organisation med en grundläggande 

idé om att det skall finnas ett globalt ramverk/vägledning för företag att redovisa hållbar 

utveckling.  

Hållbarhetsredovisning – kallas den redovisningsdel med uppgifter som redogör för 

företags ekonomiska-, miljömässiga- och sociala indikatorer.  

Large Cap – är den börslista på Stockholmsbörsen som innehåller företag vilka har ett 

börsvärde på över en miljard euro.  

NGO – står för ”non-governmental organisations” och är en organisation som inte är 

knuten till någon regering eller statsmakt.  

TBL – står för ”the Triple Bottom Line” och syftar till att undersöka vilka av de tre 

ingående delar: ekonomiska, miljömässiga och sociala, som företag väljer att redogöra för 

i exempelvis sin årsredovisning.  
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1 Inledning 

Följande kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden till studien som sedan 

utmynnar i en problemdiskussion. Den bidrar sedan till studiens frågeställning och syfte. 

Kapitlet avslutas därefter med avgränsningar för studien. 

1.1 Bakgrund 

Under senare tid har diskussioner kring företagens ansvar i samhället kommit att hamna 

allt mer i fokus världen över. USA:s före detta vicepresident Al Gore och FN:s tidigare 

generalsekreterare Kofi Annan är exempel på världskända personer, vilka fått näringslivet 

att inte endast börja bry sig mer om miljön, utan även att börja ta sitt sociala ansvar på 

allvar. Al Gore är inte bara före detta vicepresident utan fick även Nobels fredspris 2007. 

Han har även producerat den omdebatterade filmen ”En obekväm sanning, 2006” som 

handlar om globala miljöhot. Högt uppsatta inom näringslivet som valt att diskutera miljö 

och socialt ansvar är bland annat Ericssonchefen Carl-Henrik Svanberg och 

styrelseordförande Neville Isdell från Coca-Cola Company. Både Svanberg och Isdell är 

exempel på representanter från stora globala företag som valt att tala om vilket 

samhällsansvar företagen faktiskt har (Veckans affärer, 2007).  

Att förstå vad ett företags samhällsansvar omfattar, kan för den oinvigde bli invecklat. Ett 

för oss svenskar närliggande exempel kan tydliggöra detta. Klädföretaget Hennes och 

Mauritz har enligt principer om samhällsansvar misskött sig. Relativt nyligen blev det 

nämligen allmänt känt att företaget använde sig av barnarbetare då det uppdagades att 

företaget inhandlade bomull från Uzbekistan. Bomull som plockas av barnarbetare 

(Hennes och Mauritz, 2008).  

Den globala elektronikjätten Microsoft är ett exempel på tveksamt agerande när det gäller 

miljö. Företaget rankas av ”Greenpeaces guide till grönare elektronik” som ett av de 

sämre företagen gällande miljöpolicy. Detta därför att miljöfarliga ämnen förekommer i 

tillverkningen, samt att de har dålig återvinning (Green Peace, 2008). På listan finns 

även företag som Nokia, Sony Ericsson, Apple, Dell och HP med flera andra.  

Några av de svenska skandaler som skapat stora rubriker i media är bland annat 

tunnelbygget vid Hallandsåsen och ompaketeringen av köttfärs.   

Vid Hallandsåsens tunnelbygge förgiftades grundvattnet av tätningsmedlet Rhoca-Gil. 

Grundvattnet läckte in genom sprickor i berget och för att undvika ytterligare sänkning av 
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grundvattennivån valde de ansvariga, Banverket och Skanska, att täta sprickorna  

(Mårald, 2007). Bygget stoppades när djuren som levde i omgivningen blev förgiftade.  

I oktober 1997 var miljöskandalen ett faktum. ………………………………………….  

(National encykolpedin, Hallandsåsen, 2008)  

Tidigt i december, 2007 lagom till julstressen uppdagades skandalen om Ica-butiker som 

paketerat om och märkt om kött som passerat sitt sista hållbarhetsdatum.  

(Ica, 2008) Det skapades stora rubriker i media och Ica har nu anmälts av 

Livsmedelsverket (Svenska livsmedelsverket, 2008).  

Dessa exempel, om barnarbete som strider mot mänskliga rättigheter, om ett bristande 

produktansvar, samt om företag som inte värnar om miljön är endast en del i företagen 

samhällsansvar och klargör till en viss del vad konceptet samhällsansvar omfattar. 

Det finns även ett opinionsmässigt tryck på företagen. Detta tryck på ett företags 

ansvarstagande kopplas till de allt mer engagerade frivilligorganisationerna världen över, 

non-governmental organisations (NGO:s). Det betyder att ett företags verksamhet 

utomlands inte längre är dold utan blir granskad och uppmärksammad av NGO:s. Det är 

inte endast den egna verksamheten företag förväntas ta ansvar för, utan även vad som 

händer bland underleverantörer granskas. Detta var fallet med Hennes och Mauritz, där 

det var en underleverantör till företaget i Uzbekistan som använt sig av barnarbetare. 

Skulden hamnar dock på Hennes och Mauritz bord, då det förväntas av företaget att de 

skall ha kontroll i hela sin produktionskedja. Denna förväntan på företag har pressat deras 

agerande på marknaden. Dessutom ger dagens kommunikation möjlighet till globala 

nyhetsuppdateringar inom någon timme (Knutson & Hellberg, 2005). Det här gör att 

företags agerande snabbt kan hamna på människors läppar och starta en global kritik och 

ge både ris och ros som i slutändan kan bli positivt likaväl som katastrofalt för ett företags 

framtid. 

Det finns även andra anledningar till att fokus på företagens samhällsansvar kommit att 

diskuteras. Företagens makt och betydelse som samhällsaktörer, diverse skandaler inom 

näringslivet samt globalisering har lett till att intresset och engagemanget för 

samhällsansvar har kommit att öka. Frågor kring företags ansvar gällande sociala-, 

ekonomiska- och miljömässiga områden har uppkommit i samhället. Det har blivit 

fenomen som näringslivet måste hantera. Globalt verksamma företag verkar ofta i en 

miljö där ett opinionsmässigt stöd för och samhällig acceptans av affärsverksamhet måste 

finnas för att den skall kunna utövas (Frostensson, 2007). 



-3- 

 

 

Triple Bottom Line (TBL) är enligt John Elkington en slags reaktion på allmänhetens 

farhågor gällande företags moral. Han menar att det inte endast är ett ekonomiskt värde 

som företagen skall skapa utan att även miljömässiga och sociala värden är viktiga. Det 

betyder att företag inte endast ska rapportera om sitt ekonomiska resultat och värde utan 

även det miljömässiga, sociala värdet och resultatet. Elkington menar att det är dessa tre 

delar tillsammans som utgör grunden i TBL, vilken syftar till att ge en ökad hållbar 

utveckling på lång sikt (John Elkington, 2008). 

De ekonomiska aspekterna i TBL handlar inte oväntat om företags ekonomiska resultat. 

Vidare menar Elkington att det sociala och miljömässiga resultatet skall kunna mätas 

genom hur väl ett företag ser efter sina anställda och det samhälle de verkar i. För att 

mäta sociala resultat hävdar Elkington att de mäts efter hur väl företaget har hand om sina 

anställda, att de anställda skall ha bra arbetsförhållanden samt försöka minimera farliga 

arbetsmoment i verksamheten. Utöver det skall de anställda även ha bra löner, bli 

erbjudna sjukvård och utbildning. De miljömässiga resultaten mäts med hänsyn till det 

ansvar företaget tar för att minska negativ påverkan på miljön. Exempelvis kan det vara 

så att företaget försöker få bort miljöfarliga ämnen i sin produktion, minska sin 

elförbrukning, utsläpp eller att de går över till mer miljövänliga energikällor samt 

återvinning (John Elkington, 2008). 

Globalt används en tre bokstävers benämning, då det skall diskuteras samhällsansvar, 

nämligen Corporate Social Responsibility (CSR). På svenska brukar både ”CSR” och 

”samhällsansvar” användas, men ”hållbarhetsredovisning” är en vanligare benämning på 

konceptet för företags samhällsansvar. Företag väljer oftast att presentera sin 

CSR/samhällsansvars- redovisning i sin årsredovisning genom att benämna den som 

hållbarhetsredovisning. Uttrycket hållbarhetsredovisning kommer därför genomgående att 

användas i uppsatsen(Csr Sweden, 2008). 

Hållbarhetsredovisning innebär att företag på eget initiativ aktivt engagerar sig i 

samhällsutvecklingen. Ett aktivt arbete med redovisning av hållbarhet stärker företags 

relation till både kunder, anställda och ägare samt att det även stärker tillväxten och 

lönsamheten. Ett företags hållbarhetsredovisning av ansvarstagande i samhället består av 

tre komponenter, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Under varje del 

finns sedan flera olika indikatorer(Csr Sweden, 2008). 
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Det finns ingen lag som säger att hållbarhetsredovisning är något ett företag är tvingade 

att ägna sig åt, utan konceptet är helt frivilligt. Några få indikatorer är dock lagstadgade 

enligt årsredovisningslagen (Rättsnätet, ÅRL 1995:1554, 2008). Företag engagerar sig 

själva i frågor som handlar om hållbarhet. Detta kan bland annat ses i företags 

årsredovisningar numera, då de innehåller både sociala och miljömässiga frågor utöver de 

sedvanliga ekonomiska aspekterna. Istället för att bara fokusera på det finansiella 

resultatet försöker allt fler företag även redovisa ett socialt och miljömässigt resultat. I ett 

stort perspektiv syftar hållbarhetsredovisning till att minska fattigdom, förhindra 

övertramp på mänskliga rättigheter och miljöförstöring samt att förbättra utbildning, 

biodiversifiering och i långa loppet skapa ett mer bärkraftigt samhälle (The world 

business council for sustainable development (WBCSD), 2008). 

Hur kan då ett företags hållbarhetsredovisning redovisas utåt mot samhället och andra 

intressenter samt vad skall finnas med i redovisningen? Ett tiotal instrument har tagits 

fram där den bäst spridda och heltäckande instrumentet är GRI (EU-kommisionen, 2007). 

Dessa instrument bygger på olika riktlinjer, kriterier samt i vissa fall modeller. GRI 

instrumentet har funnits under en längre tid i olika versioner där den sista kallad G3 

släpptes så sent som oktober 2006. Skillnaden mellan den nya versionen G3, och de 

tidigare är bland annat att rapporteringsprinciperna för fastställandet av rapportens 

innehåll nu är mer detaljerad och mer omfattande. Den innehåller också fler indikatorer 

än tidigare versioner. Det finns även viss hjälp att tillgå för hållbarhetsrapporteringen i 

form av kortfattade definitioner för varje punkt (Globalreporting, info, 2008).  

Det finns även kritik mot själva hållbarhetskonceptet, då det i mångas ögon ses vara ett 

något luddigt begrepp och diskussionen kring ämnet är inte på något vis någonting nytt. 

Nobelpristagaren Milton Friedman (1970) hävdade att företagens sociala ansvar endast 

var att maximera vinsten samt att många handlingar för ökad hållbarhet minskar vinsten 

och då är inte aktieägarnas intresse i fokus. Socialt ansvar är en individuell företeelse som 

det är upp till ägarna själva att hantera. Att donera företagens medel till välgörande 

ändamål är omoraliskt, eftersom det kränker ägarnas rättigheter till sin egendom 

(Friedman, 1970).  
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1.2 Problemdiskussion  

Är företagets viktigaste intressenter aktieägarna som Morgan Friedman hävdar? Finns det 

andra intressenter som kan vara lika viktiga eller viktigare än aktieägarna? Ett företag kan 

ha flera grupper av intressenter, men vad eller vem är det som avgör vilken grupp som är 

viktigast? Är ett företags huvudsakliga mål att generera så mycket pengar som möjligt till 

vilket pris som helst? Kan det möjligtvis vara så att företagen har ett ansvar gentemot det 

samhälle som de är verksamma inom? 

Det har under flera år växt fram ett instrument vilket nästintill är heltäckande gällande 

företagens redovisning av sitt samhällsansvar, kallat hållbarhetsredovisning. Företag är 

dock ej enligt lag tvungna att redovisa enligt dessa principer. Det är endast ett fåtal 

indikatorer som är lagstadgade, då de även ingår i årsredovisningslagen. Hur väljer vissa 

företag att redovisa hållbarhet utöver de lagstadgade och skiljer sig redovisning av 

hållbarhet mellan olika branscher? 

1.3 Frågeställning 

• I vilken utsträckning används GRI:s nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning i 

årsredovisningar.  

o Finns det några indikatorer som samtliga redovisar respektive ingen 

redovisar. 

o Är redovisningen av GRI:s nya riktlinjer G3, homogena med den 

verksamhet branschen representerar. 

o Kan faktorer som samhälliga skandaler påverka branschernas 

hållbarhetsredovisning. 

o Utefter de nya riktlinjerna från GRI, inriktar branscherna redovisningen 

av hållbarhet efter sina huvudintressenter. 

1.4 Syfte 

Att branschvis kartlägga vilka företag på Stockholmsbörsen som följer de nya riktlinjerna 

gällande hållbarhetsredovisning och finns det några skillnader mellan dem? 
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1.5 Avgränsningar 

Studien innefattar de företag och branscher som, den 10 maj 2008, fanns listade på 

Stockholmsbörsens Large Cap lista. Large Cap har valts för att de företag som finns 

listade där är de som omsätter över 1 miljard euro per år. De har då den ekonomiska 

resursen att investera i hållbar utveckling (National encykolpedin, företag, 2008).  

Studien innefattar de branscher, där det finns tre eller fler företag representerade. När det 

finns tre företag representerade är det av vikt, att dessa företag är representativa för 

branschen. I studien finns det två branscher, i vilka det ingår tre företag. Dessa branscher 

är IT och telekomoperatör. För att dessa branscher skall vara representativa behöver det 

ingå representativa företag i dem.  

Inom IT-branschen finns tunga jättar som Ericsson och TietoEnator, vilka båda kan ses 

som representativa, då de båda är globalt och internationellt verksamma samt varit aktörer 

på marknaden under mycket lång tid (Ericsson, TietoEnator, 2008). Inom 

telekomoperatörsbranschen finns både TeliaSonera samt Tele2. De båda företagen har 

under flera decennier varit verksamma inom branschen och är på inget vis några 

uppstickare. Det gör dem till representativa för studien och branschen i sig  

(TeliaSonera, Tele2, 2008). 

Studien baseras på de senaste riktlinjerna från GRI, kallade G3, då de är de mest 

omfattande samt att de baseras på triple bottom line. Detta betyder att de innefattar alla 

väsentliga punkter för en hållbar utveckling, vilka är de ekonomiska, miljömässiga och 

sociala. G3 som utkom oktober 2006, används för att studien skall bli så aktuell som 

möjligt. G3 är de senaste och mest djupgående samt omfattande riktlinjer som nu finns 

gällande hållbarhetsredovisning (Globalreporting, ramverk, 2008).    

Studien omfattar endast de årsredovisningar som redovisar verksamhetsåret 2007, 

eftersom G3 är så pass nytt, att företag inte tidigare kunnat använda sig av dessa riktlinjer 

innan 2007 års årsredovisningar. G3 är ej bakåtkompatibelt med tidigare versioner av 

hållbarhetsriktlinjer utgivna av GRI som exempelvis G2, vilka publicerades under år 

1997 och användes av företag fram till årsredovisningar för 2006. 

(www.globalreporting.org, 2008). 

 

 

 



-7- 

 

2 Metod 

Under följande kapitel presenteras studiens uppsatsdesign, datainsamlingsmetod, urval, 

bortfall, checklistan, tillvägagångssätt samt studiens validitet och reliabilitet. Syftet med 

kapitlet är att öka läsarens förståelse för hur författarna har gått tillväga i studien.   

2.1 Uppsatsdesign 

Studien består huvudsakligen av en kartläggning av årsredovisningar från 

Stockholmsbörsens Large Cap lista. Syftet med kartläggningen är att identifiera vilka 

branscher på Stockholmsbörsen som följer de nya riktlinjerna gällande 

hållbarhetsredovisning. Samtliga årsredovisningar bearbetades och med hjälp av en 

checklista (se bilaga 7, Checklistan) identifierades vilka hållbarhetsindikatorer företagen 

valt att presentera. Resultatet analyserades med hjälp av två teorier, intressentteorin och 

legitimitetsteorin. Analysen ligger sedan till grund för uppsatsens slutsatser.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

2.2.1 Kvantitativ 

En kvantitativ forskning karaktäriseras av siffror i form av mängd, antal och variabler 

som analyserbara instrument. Analys av en kvantitativ studie används för att upptäcka, 

fastställa samt att mäta samband mellan variabler (Johannesen & Tufte, 2003). 

Studien har sin tyngdpunkt i den kvantitativa forskningen, då studiens syfte är att 

kartlägga och fastställa vilka riktlinjer som de Large-caplistade företagen använder sig av 

vid redovisning av hållbarutveckling. De kvantifierbara enheterna i studien består av de 

Large-caplistade företagens årsredovisningar. Dessa ligger till grund för analysen och 

slutsatserna kring specifika branschmönster när det gäller benägenheten att redovisa 

hållbar utveckling.  

2.2.2 Skriftliga källor 

De skriftliga källor som används i studien är framförallt årsredovisningar för 

verksamhetsåret 2007. Studien är även baserad på skriftliga källor i form av 

forskningsartiklar och tryckt litteratur. Forskningsartiklarna återfinns i databaserna 

Business source elite, JStore, Emerald samt Libris. De sökord som använts för att 

generera artiklarna var, ”business ethics”, ”CSR”, ”Corporate social responsibility”, 

”ekonomiskt ansvar”, ”företagsetik”, ”G3”, ”GRI”, ”Global Reporting Initiativ”, 
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”hållbarhetsredovisning”, ”hållbar utveckling”, ”intressentmodellen”, ”legitimacy”, 

”legitimacy theory”, ”legitimitetsmodellen”, ”miljömässigt ansvar”, ”miljöskandaler”, 

”produktansvar”, ”samhällsansvar”, ”samhällsskandaler”, ”stakeholder’s model”, ”TBL”, 

”the triple bottom line”.       

2.3 Urval 

Ramen för den totala grupp som forskare avser att undersöka kallas för population. 

(Johannesen & Tufte , 2003) Populationen i denna studie är de företag som finns listade 

på stockholmsbörsens Large-Cap lista. Många gånger är det svårt om inte omöjligt att 

undersöka hela populationen och därför gör forskare ett urval. Urvalet av respondenter är 

en väsentlig del inom samhällsforskningen. Det är viktigt för studien att urvalet är 

representativt för hela populationen. Om urval och population misstämmer är det ej 

möjligt att göra generaliseringar samt att dra slutsatser vilka omfattar andra än de som 

deltagit i studien. Urvalet i studien baseras på ett subjektivt urval vilket är en form av ett 

totalurval. Med totalurval menas att den grupp som undersöks nästan är lika stor som hela 

populationen. Vid ett subjektivt urval har forskarna sedan tidigare kännedom om det som 

skall undersökas. Av den anledningen väljs urvalet med ett speciellt syfte i åtanke 

(Denscombe, 2003). 

2.3.1 Företagen i studien 

Endast de företag som är listade på Stockholmsbörsens Large-caplista samt de som har 

publicerat årsredovisningen för år 2007 per den 10 maj 2008 ingår i studien. Orsaken till 

varför studien inte kan byggas på årsredovisningar från år 2006 är att checklistan som 

ligger tillgrund för studien baseras på de nya riktlinjerna från GRI, som publicerades i 

oktober år 2006. (Globalreporting, regelverk 2008) Företagen har inte haft möjlighet att 

implementera de nya riktlinjerna i årsredovisningarna för år 2006. Samtliga 

årsredovisningar laddades ned från respektive företags webbsida. Företagen som finns 

med i studien återfinns i bilaga 1, företag i studien.  
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2.4 Bortfall 

Vid all samhällsforskning där någon form av urvalsundersökning har genomförts är det 

normalt att det förekommer bortfall. Ett bortfall är när någon eller några av 

respondenterna i urvalsgruppen av någon anledning inte är med i undersökningen 

(Johannessen & Tufte, 2003). I denna studie är det de respondenter vilkas 

årsredovisningar inte går att påträffa efter sökning via webben. Det företag som ej 

kommer att finnas med i studien är Lawson då de ej publicerat sin årsredovisning via 

webb, samt efter upprepad telefonkontakt har de meddelat att årsredovisningen ännu ej är 

tillgänglig. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att mäta det som avses att mätas (Eriksson & Weiderheim-Paul, 2001). 

Vid en kvantitativ ansats räknar forskaren fenomen, vilket innebär en kartläggning av 

dess utbredning – eller deras kvantitet (Johannessen & Tufte, 2003).  

Att det funnits 62 företag av 63 möjliga, med i undersökningen kan ses som en styrka, då 

det är 98,5 procent av populationen. Dock blev två branscher något underrepresenterade, 

då det endast fanns tre företags representanter i de branscherna. Givetvis skulle flera 

företag i dessa branscher ge en högre grad av validitet till undersökningen. Eftersom 

samtliga analyserade årsredovisningar från företagen på Stockholmsbörsens Large Cap 

lista ingick i undersökningen och många branscher var väl representerade samt att det 

endast fanns ett bortfall, ger det enligt författarna en hög grad av validitet. Att redan 

testade teorier och principer till viss del bestämt vilken information som skall samlas in 

bidrar till god validitet, då de tidigare har bekräftats av andra forskare.  

Reliabilitet är den tillförlitlighet data har (Johannessen & Tufte, 2003). Reliabilitet 

innebär att genom att upprepa samma fallstudie igen, med samma procedurer och 

tillvägagångssätt samt samma undersökningsobjekt, ska samma resultat och slutsatser 

uppnås (Yin, 1994).  

Ett försök att skapa en hög grad av reliabilitet i uppsatsen har gjorts genom att författarna 

utförligt försökt beskriva tillvägagångssättet samt metodvalet. Med största sannolikhet 

skulle samma undersökning på samma grupp inom det aktuella tidsspannet, ge samma 

resultat.   
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2.6 Tillvägagångssätt 

Studien inleddes med informationsinhämtning från bibliotek, webbsidor samt online 

databaser för artikel sökande. När informationen var inhämtad startade arbetet med att 

läsa allt material. Detta för att skapa en helhetsbild samt en djupare kunskap kring ämnet 

hållbar utveckling. När författarna kände att de hade en stabil grund att stå på, 

informationsmässigt, startade arbetet med att formulera ett syfte. Syftet är grunden i hela 

studien. När det var färdigt började arbetet med att färdigställa studien fram till avsnittet 

om empiri. Arbetet med studien ägde tillstor del rum i lokaler vid KTH STH i Haninge. 

Författarna ansvarade för olika delar i studien, men innehållet diskuterades gemensamt. 

Efter färdigställandet av en del i studien, fick den författare som ej ansvarade för delen, 

läsa igenom den och komma med konstruktiv kritik. Parallellt med färdigställandet av de 

delarna startade även arbetet med checklistan. Författarna översatte tillsammans de 

riktlinjer från GRI som checklistan baseras på. När alla frågor var översatta, skapades en 

checklista som användes för att ”bocka av” om företaget redovisat den delen om hållbar 

utveckling. Arbetet fortskred med en genomgång av samtliga årsredovisningar för att 

undersöka vilka riktlinjer inom hållbar utveckling som företaget valt att redovisa. När allt 

material var bearbetat inleddes processen med att sammanställa resultatet samt utföra en 

mängd beräkningar. Allt material analyserades sedan, vilket ligger till grund för studiens 

slutsats. Arbetet med att omarbeta studiens delar skedde fortlöpande under arbetets gång.  

2.7 Checklistan för G3 indikatorer 

Undersökningen är gjord med hjälp av en checklista, vilken innehåller ekonomiska, 

sociala och miljömässiga indikatorer. Checklistan består av 78 riktlinjer och är de senaste 

direktiven utfärdade av GRI. Riktlinjerna som heter G3 riktar sig till årsredovisningar för 

2007 och framåt. G3:s riktlinjer är ej bakåtkompatibla med tidigare årsredovisningar eller 

jämförbara med tidigare riktlinjer, då G3 är mer ingående, djupare och mer detaljrik. Vid 

den tidpunkt som undersökningen genomfördes var den Svenska översättningen av G3 

fortfarande under utveckling. För att förenkla och vara objektiv i bedömningen av 

företagens årsredovisningar valde författarna att översätta G3:s riktlinjer till svenska.  

Årsredovisningarnas ekonomiska, sociala och miljömässiga innehåll undersöktes en i 

taget med G3:s riktlinjer. Tillsammans med detta finns ett av författarna framtaget  

Excel-dokument, där varje företag och varje G3 indikator är listad. Om en indikator 

påträffas i en årsredovisning, markeras detta med ett kryss i Excel-dokumentet, annars 

utelämnas markering. Då ett företags årsredovisning är undersökt, placeras företaget in 
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under den bransch som företaget representerar. Anledningen till att företagen placeras in 

under en bransch är att undersökningen skall analysera branscher och inte enskilda 

företag. (Checklistan tillsammans med samtliga resultat återfinns i bilaga 3, Checklista 

och resultat). För vidare information angående hur branschindelningen genomfördes, se 

punkt 2.8 branschuppdelning. 

2.7.1 Ekonomiska indikatorer  

Detta handlar om företagets ekonomiska faktorer som påverkar företaget direkt och 

indirekt. Omsättning, bidrag, ekonomiska klimatförändringar, kontroll av finansiella 

målsättningar och redogörelse av hur företaget ekonomiskt påverkas direkt och indirekt är 

delar som bör redovisas. Löner, anställningar, fackmässiga direktiv, policys och riktlinjer 

gällande leverantörer samt den utveckling och påverkan ett företag kan ha på 

infrastrukturinvesteringar i icke kärnverksamhet är andra delar som ett företag bör 

redogöra för i sin hållbarhetsredovisning. 

2.7.2 Miljöindikatorer  

Detta handlar om hur företaget agerar ur miljösynpunkt. Har företaget ett långsiktigt 

hållbart miljöperspektiv och främjar de sina kunder och underleverantörers medvetenhet 

om påverkan på miljön. Företagets totala förbrukning av material, energi och vatten samt 

åtgärder för återvinning och inverkan på miljön är delar som företaget bör redovisa. 

Företaget bör även redovisa utsläpp av bland annat växthusgaser och gaser som kan 

påverka ozonskiktet. Även eventuella utsläpp i vatten som kan påverka ekosystemet samt 

eventuellt spill av kemikalier, oljor och bränslen bör redovisas. Företaget bör även 

beskriva aktuella handlingar och framtidsplaner för påverkan på ekosystemet samt vara 

medvetna om hur de påverkar ekosystemet. Redovisning av eventuella åtgärder mot 

företaget för överträdelse av lagar och regler gällande miljön bör även det redovisas i 

företagets hållbarhetsredovisning.  

2.7.3 Sociala indikatorer     

Detta omfattar fyra olika delar i företagets sociala ansvar. Dessa fyra delar är sociala 

arbetsförhållanden, samhälle, produktansvar samt mänskliga rättigheter.  

Sociala arbetsförhållanden  

Detta handlar om hur företaget handhar sin personal. Företaget bör här redovisa totalt 

antal anställda per region, samt fördelningen av ålder och kön på de anställda. Det bör 

även redovisas om det finns kollektivavtal, gemensamma hälso- och skyddskommittéer 

samt avtal med fackföreningar kring arbetshälsa och säkerhet. Har företaget några policys 
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och program för de anställdas kompetensutveckling och har de anställda regelbundna 

utvecklingssamtal? Hur är företagsledningen sammansatt och hur jämställd är lönerna 

mellan män och kvinnor bör även det redovisas i företagets hållbarhetsredovisning? 

Samhälle  

På vilket sätt påverkas företag direkt och indirekt av det omgivande samhället. Existerar 

det någon form av korruption inom företagets affärsenheter? Utbildar företaget anställda 

inom antikorruptionspolicis? Har företaget några vidtagna åtgärder vid korruption. Har 

företaget allmänt anställningsförfarande samt deltagande i utveckling av allmänna 

policies. Vilka är företagets finansiella bidrag till politiska partier, politiker och relaterade 

institutioner, per land? Antal åtgärder mot företaget för överträdelse av lagar och regler 

gällande frågor i samhället samt antitrust- och monopolrelaterade rättsfall? Samtliga 

ovanstående frågor bör redovisas i företagets hållbarhetsredovisning, om de förekommer 

eller förekommit.  

Produktansvar 

Detta omfattar företagets produkter och tjänster. Har företaget förbättrat produkter 

gällande hälsa och säkerhet och finns det några incidenter av produkter som påverkat 

säkerhet och hälsa?  Hur är produktinformation och produktmärkning, samt har det 

funnits några regelbrott vid produktinformation och produktmärkning?  Genomför 

företaget kundundersökningar för att fastställa kundtillfredställelse? Finns det några 

handlingsplaner för att följa lagar, regler samt frivillighetskoder relaterade till 

marknadsföring och sponsring? Antal incidenter då företaget brutit mot koder gällande 

marknadsföring och sponsring samt om det funnits klagomål gällande missbruk av 

kunduppgifter? Antal åtgärder mot företaget för överträdelse av lagar och regler gällande 

tillhandahållande samt användande av produkter och tjänster? Samtliga ovanstående 

frågor bör redovisas i företagets hållbarhetsredovisning om de förekommer eller 

förekommit.  

Mänskliga rättigheter                                                                                      

Detta handlar om hur företaget följer de universella mänskliga rättigheterna. Beaktar 

företaget dessa, när de beslutar om investeringar och upphandlingar? Utvärderar och 

beaktar företaget och dess leverantörskedja gällande mänskliga rättigheter? Har företaget 

utbildning inom mänskliga rättigheter? Har företaget avskaffande och aktioner mot 

barnarbete och tvångsarbete samt bibehåller företaget föreningsfrihet och rätten till 

kollektiva förhandlingar?  Har företaget själv brutit mot de mänskliga rättigheterna och i 
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så fall hur många gånger? I företagets hållbarhetsredovisning bör ovanstående frågor 

gällande mänskliga rättigheter presenteras.  

2.8 Branschuppdelning 

Enheterna i studien är uppdelade i kluster i form av branscher. Inom ett kluster samlas de 

enheter, vilka i studien är företagen på Stockholmsbörsens Large-cap lista som liknar 

varandra. När företagen liknar varandra kan de bilda ett naturligt kluster. Att samla de 

företag som liknar varandra i branscher bidrar till att reliabiliteten och generaliserbarheten 

ökar (Körner & Wahlgren, 2005). 

Det är även intressant att dela upp de olika företagen i branscher för att kunna studera om 

det finns branschspecifika skillnader. Om de olika branscherna lägger olika fokus på de 

olika delarna inom hållbarhetsredovisningen.    

I studien finns det åtta olika branscher representerade, industrivaror, finans, 

sällanköpsvaror, material, hälsovård, dagligvaror, IT samt telekomoperatör. Vilken 

bransch som ett företag tillhör är definierat enligt The Nasdaq OMX Group Inc, ägare av 

Stockholmsbörsen. (Nordiska listan, produkter, 2008).  

Material 

Branschen innefattar förädling av råvaruprodukter som exempelvis järn och trä. 

Företagen som denna bransch består av tillverkar, kemikalier, byggnadsmaterial, glas, 

papper, skogsindustriprodukter, förpackningsprodukter, metaller, mineraler, gruvdrift 

samt stålproducenter.  De företag som fanns inom Large Cap var följande sex: Boliden, 

Holmen, Lundin Mining, SCA, SSAB samt Stora Enso. 

(Nordiska listan, sektorer, 2008) 

Industrivaror  

Gemensamt för branschen är att de alla framställer produkter genom att råvaror förädlas. 

För att exemplifiera kan nämnas tillverkning och distribution av kapitalvaror, inklusive 

flyg- och försvarsindustri, byggnadsprodukter, projektering och konstruktion i 

byggindustrin, elutrustning och maskinell utrustning till industrin.  Inom Large Cap fanns 

följande 17 företag: ABB, Alfa Laval, Assa Abloy, Atlas Copco, Hexagon, Lindab 

International, NCC, Saab, Sandvik, SAS, Scania, Seco Tools, Securitas, Skanska, SKF, 

Trelleborg och slutligen Volvo. (Nordiska listan, sektorer, 2008). 
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Sällanköpsvaror  

Branschen kännetecknas av att det är varor och tjänster som sällan eller mindre ofta 

inhandlas. Det är även den bransch som är mest känslig för konjunkturförändringar. Det 

kan vara exempelvis varaktiga konsumtionsvaror, textil- och konfektionsindustri, 

fritidsutrustning, hotell, restauranger och andra fritidsanläggningar, medieproduktion, 

detaljhandel och tjänster till privatpersoner. Inom detta segment fanns det sju företag på 

Large Cap listan: Autoliv, Electrolux, Eniro, Hennes och Mauritz, Husqvarna, MTG samt 

Nobia (Nordiska listan, sektorer, 2008). 

Dagligvaror  

Branschen kännetecknas av att det är konsumtionsvaror och förbrukningsvaror som till 

skillnad mot kapitalvaror är avsedda att konsumeras eller användas under en begränsad 

tid. Tillskillnad från sällanköpsvaror är dagligvaror inte lika känslig för 

konjunkturförändringar. Till dagligvaror räknas bland annat livsmedel, drycker, tobak, 

hygienartiklar, kosmetikaprodukter. Branschen dagligvaror innefattas även av 

detaljhandelföretag inom livsmedel och läkemedel, samt stormarknader och köpcentrum. 

På Large Cap listan fanns det fyra företag inom dagligvaruhandel: Axfood, Hakon Invest, 

Oriflame samt Swedish Match (Nordiska listan, sektorer, 2008). 

Hälsovård  

Branschen är uppdelad i två huvudgrupper. Den första gruppen består av de företag som 

tillverkar vårdutrustning och produkter, eller tillhandahåller vårdrelaterade tjänster samt 

är ägare eller ansvariga för vårdanläggningar och organisationer. Den andra gruppen 

arbetar med forskning, utveckling, tillverkning samt försäljning av läkemedel och 

bioteknikprodukter. Följande fyra företag på Large Cap listan fanns: AstraZeneca, Elekta, 

Getinge samt Nobel Biocare. (Nordiska listan, sektorer, 2008). 

Finans  

Branschen är en del av näringslivet och samhället vars huvudsakliga sysselsättning har en 

direkt koppling till finansiella marknader. Dit hör bland annat banker, aktiebörser, 

fastighetsbolag, investmentbolag, förvaltningsbolag och investeringsföretag. På Large 

Cap listan var det 18 företag i finansbranschen. Följande: Castellum, D. Carnegie & Co, 

Fabege, Hufvudstaden, Industrivarorvärlden, Investor, JM, Kaupthing Bank, Kinnevik, 

Kungsleden, Latour, Lundbergsföretagen, Melker Schörling, Nordea Bank, Ratos, SEB, 

SHB samt Swedbank. (Nordiska listan, sektorer, 2008). 
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Informationsteknik - IT 

Branschen håller på med informationsteknik och informationsteknologi och innefattar 

bland annat, programutveckling inom områden som Internet, tillämpning av system,  

datateknik, databashantering samt tillhandahållande av IT-konsulttjänster. Följande tre 

företag fanns med på Large Cap listan: Axis, Ericsson samt TietoEnator.  

(Nordiska listan, sektorer, 2008). 

Telekomoperatör  

Branschen innefattar företag som hanterar och driver egna nät för telekommunikation och 

transmission. Huvudsakligen via fast telefonnätet, mobiltnätverk, trådlöstnätverk, 

bredbandsnätverk eller fiberoptiska nätverk. Följande tre företag på Large Cap listan 

fanns med: Millicom, Tele2 och TeliaSonera. (Nordiska listan, sektorer, 2008) 

Figur 1, Företagen inom studien uppdelat per bransch enligt Nasdaq OMX 

2.9 Studiens definition av en skandal 

Studiens definition i likhet med nationalencyklopedin definition av en skandal är att 

någon händelse väckt anstöt, stor allmän förargelse och upprördhet. En skandal är oftast 

en form av uppdagandet av offentliga incidenter som innefattar någon form av 

anklagelser angående brott, moraliskt som korruptionsmässigt. I en händelse av en 

skandal brukar förtroendet skadas för den person eller organisation som drabbas. Dock 

behöver en skandal inte nödvändigtvis bygga på sanningar. De i studien upptagna 

skandaler är förutom påvisade och till viss del erkända brott stora incidenter då  dessa har 

uppmärksammats stort massmedialt nationellt i Sverige.  

Industrivaror 
ABB, AlfaLaval, 
AssaAbloy, Atlas Copco, 
Hexagon, NCC,  
Lindab International, Saab, 
Sandvik , SAS, Scania  
Seco Tools, Securitas, 
Skanska, SKF, Trelleborg  
Volvo 

Finans 
Castellum, 
D. Carnegie & Co, Fabege, 
Hufvudstaden, 
Industrivarorvärlden, Investor, 
JM, Kaupthing Bank  
Kinnevik, Kungsleden, Latour  
Lundbergsföretagen,  
Melker Schörling,  
Nordea Bank, Ratos, SEB, 
SHB, Swedbank 

Sällanköpsvaror 
Autoliv, Electrolux  
Eniro, H&M, Husqvarna, 
MTG, Nobia,  

 

Material 
Boliden, Holmen,  
Lundin Mining, SCA, SSAB  
Stora Enso 

Hälsovård 
AstraZeneca, Elekta  
Getinge, Nobel Biocare 

Dagligvaror 
Axfood, Hakon Invest, 
Oriflame, Swedish Match 

IT 
Axis, Ericsson, TietoEnator 

Telekomoperatör 
Millicom, Tele2, TeliaSonera 
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3 Teori 

Intressentteorin beskriver en relation mellan företag och dess intressenter medan 

legitimitetsteorin skall hjälpa till att förklara hur företag gör för att legitimera sina 

handlingar.  

3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin beskriver relationen mellan ett företag och dess intressenter. En bred 

tolkning av ordet intressent betyder att det finns grupper och/eller aktörer, vilka har någon 

form av intresse i ett företags verksamhet. Därifrån kan intressenterna urskiljas genom 

dem som har valt att investera i företaget som exempelvis aktieägare eller kreditgivare 

eller de som endast är intresserade av företaget och kan agera som påverkare, exempelvis 

opinionsbildare och intresseorganisationer. En likartad indelning finns mellan de primära 

och de sekundära intressenter, vilka indikerar hur företaget bedömer gruppens betydelse 

för företaget och företagsledningen. Denna indelning är en instrumentell syn på företagets 

intressenter, vilket innebär att de primära intressenternas krav prioriteras av 

företagsledningen eftersom dessa anses som viktigast för företagets framtida verksamhet 

(Ljungdahl, 1999). De primära intressenterna är de som företaget har ett kontinuerligt 

utbyte med och utan relationen mellan dem överlever inte företaget. De sekundära 

intressenterna har inte den nära relation till företaget som de primära intressenterna har. 

De är heller inte nödvändiga för företagets överlevnad, de påverkar eller påverkas dock 

av företaget (Clarkson, 2005). Ett företags intressenter är de som påverkar eller påverkas 

av företaget vilket betyder att det är de aktörer eller grupper som har någon form av 

intresse i företaget (Ljungdahl, 1999). Ett företag kan därför inneha många olika sorters 

intressenter som konkurrenter, kunder, anställda, leverantörer, aktieägare, regering samt 

samhällsintressenter. (Gray & Owen, 1996).   

 

 

 

 

 

Figur 2 Intressentmodellen översatt till svenska, (Crane & Matten 2007:59) 

Kunder 

Samhällsintressenter 

Företaget 

Regeringen 

Aktieägare 

Leverantörer Anställda 

Konkurrenter 
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Ljungdahl menar att en redovisning av bland annat miljöinformation och 

samhällsinformation kan fungera som en övergripande strategi för att hantera relationer 

med betydelsefulla intressenter. Företagen väljer att redovisa utvald information på ett 

visst sätt och en viss tidpunkt beroende på företagsledningens uppfattning om de olika 

intressenternas intresse och maktposition (Ljungdahl, 1999). 

Vidare menar Ljungdahl att det enligt studier som utgått från den instrumentella synen för 

att förklara varför företag redovisar miljö- och samhällsrelaterad information. Han menar 

att i flera av dessa studier ofta förekommer en hypotes om att företag bör redovisa miljö- 

och samhällsinformation till intressenterna eftersom det gagnar företaget. Denna 

information kan bidra till företagets ekonomiska utveckling. I andra studier har det 

framhållits att företagsledares inställning påverkat redovisningen, att endast information 

om miljö redovisats då de trott att endast den del varit till en fördel för företaget att 

redovisa. I andra fall framhålls det att företaget även har ett moraliskt ansvar gentemot 

samhället och att redovisa detta (Ljungdahl, 1999). 

Line, Hawley och Kant (2002) redogör i en artikel för en miljö- och samhällsrelaterad 

undersökning som var genomförd av csr network Ltd. Undersökningen visade på att 

företagen som miljö- och samhällsredovisade hade ökat från 44% 1999 till 50% 2000 och 

en trend från miljöredovisning mot hållbarhetsredovisning och dess ”triple bottom line” 

redovisning kan utläsas. Innehållet i redovisningarna varierade beroende på bransch, 

geografiskt läge och företagens prioriteringar. Företagen hade även olika målsättningar 

med sina redovisningar. Vissa företag använde redovisningen till att uppmärksamma 

specifika aspekter av sina program om socialt ansvar, medans andra använde den till att 

redogöra sina miljöcertifieringar som exempelvis, ISO 14001, miljö- och samhällspolicys 

och sponsringsprogram. 

Teorin bygger i stort på att företag vill uppnå jämlikhet med ett mål om ett stabilt 

förhållande till sin omgivning. Om de skall kunna uppnå målet med ett stabilt förhållande 

krävs det att de tillgodoser intressenternas krav. Kraven mellan de olika intressenterna 

kan skilja sig och även stå i konflikt med varandra, men det gemensamma är att 

belöningarna från företaget måste överstiga det bidrag som de ger företaget (Ax & 

Johansson, 2002). 
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3.2 Legitimitetsteorin 

Det finns många olika teorier som förklarar miljö- och social information, men den som 

företrädesvis används i undersökningar är legitimitetsteorin (Milne, Patten, 2002).  

Lindblom (1994) definierar legitimitet som ett tillstånd, då ett företags värdesystem är en 

del av ett större socialt värdesystem. Legitimitetsteorin ger anvisning om att 

organisationer och företag endast kan överleva i ett samhälle, om de har ett likartat 

synsätt som samhället har. För att organisationer och företag skall kunna skaffa sig 

legitimitet från samhället krävs det att de båda handlar utifrån vissa regler, normer och 

värderingar som anger vad som är ”rätt och fel” och som finns i det omgivande samhället. 

En legitimitet från samhället hjälper till att skapa ett slags mervärde för organisationer 

och företag, vilket kan göra intressenterna mer villiga att bidra till verksamheten. En 

organisation eller ett företag som har fått sina handlingar, målsättningar och värderingar 

accepterade av samhället, anses därmed göra det som är rätt och riktigt (Ljungdahl, 

1999).  

Ljungdahl (1999) menar även att det viktigaste för företag och organisationer är att de 

garanterar sig om fortsatta resursbidrag från betydelsefulla intressenter i syfte att uppnå 

samhällelig legitimitet. För att de skall behålla uppnådd legitimitet måste de kontinuerligt 

bearbeta de sekundära intressenterna då det är deras reaktion som kan påverka de primära 

intressenternas vilja att tillföra resurser till företaget.  

Legitimitet har en samhörighet med omgivningens värderingar och normer gällande vad 

som är rätt och riktigt. Organisationer och företag uppnår legitimitet när dess värderingar 

och normer stämmer överrens med det omgivande samhället. Organisationer och företag 

genomför legitimerade aktiviteter för att försöka förklarar, rationalisera eller rättfärdiga 

vissa slags ageranden som skulle kunna, eller kan, skada dess legitimitet. De väljer olika 

slags legitimeringsstrategier för att kunna upplysa men även övertala berörda intressenter. 

Trots att inga förändringar skett inom organisationen eller företaget kan en 

företagsledning ses som handlingskraftig och manipulativ i ett försök att legitimera deras 

agerande. Följden blir att de redovisar miljö- och samhällsrelaterad information i ett 

förebyggande syfte för de eventuella legitimitetshoten (Ljungdahl). 

Adams, Hill och Roberts (1998) har i en studie på sex europeiska länder använt sig av 

legitimitetsteorin för att förklara förekomsten av samhällsrelaterad redovisning. Studien 

som var en innehållsanalys påvisade att ett företags bransch samt storlek påverkade 

redovisningens omfattning och innehåll. De företag som var verksamma inom 

miljöpåverkade branscher, valde att i större utsträckning redovisa mer miljöinformation 
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än andra. Sverige kom tätt efter Tyskland, vilket var det land där redovisningen innehåll 

och omfattning var störst.  

Teorin är även nära sammankopplad till intressentteorin, då det är intressenterna och 

samhället som kan ge företagen legitimitet (Gray, Owen, Adams, 1996). Lindblom (1994) 

menar på att om ett företags värderingar och normer inte stämmer överens, kan företagets 

existens hotas, eftersom legitimitet är nödvändigt för företagets överlevnad. Om ett 

företags legitimitet hotas, kan de använda sig av fyra olika legitimitetsstrategier. 

• Informera och utbilda intressenter om förändringar i företagets agerande 

• Ändra uppfattning om de relevanta intressenterna, men inte ändra företagets 

agerande 

• Avleda uppfattningen genom att dra uppmärksamheten till någon annan fråga 

• Försöka förändra de externa förväntningarna av företagets agerande 

Hållbarhetsredovisning kan exempelvis användas som en extern legitimitetsstrategi av ett 

företag för att förklara förändringar för intressenter. Ovanstående strategier kan även 

användas av företag i hållbarhetsredovisningen för att svara upp mot eventuella hot 

relaterade till företagets agerande i samhället (Gray, Owen, Adams, 1996) 
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4 Empiri 

I följande avsnitt presenteras bakgrundsinformation som är relevant för att läsaren skall 

kunna få förståelse för problemområdet. Kapitlet inleds med en sammanfattande text om 

GRI och avslutas med den genomförda studien och de beräkningar som genomförts.  

 

Studien är ämnad att undersöka hur de branscher som finns representerade på 

Stockholmsbörsens Large cap-lista redovisar hållbarhet i sina årsredovisningar enligt 

riktlinjer från GRI. Riktlinjerna från GRI är uppdelade på tre delområden av indikatorer, 

ekonomiska, miljömässiga och sociala. De sociala indikatorerna är sedan uppdelade i 

enlighet med GRI:s riktlinjer i ytterligare fyra områden, mänskliga rättigheter, sociala 

arbetsförhållanden, samhälle samt produktansvar. Författarna har sedan valt att dela upp 

de miljömässiga indikatorerna i mindre grupper. Studien skall även påvisa om det finns 

någon skillnad gällande hållbarhetsredovisning mellan branscherna där företagen är 

verksamma inom. Även se i vilken utsträckning som GRI:s nya riktlinjer för 

hållbarhetsredovisningar används.  

4.1 GRI – Global Reporting Initiative 

Under 1997-98 startades organisationen GRI vilken grundar sig på en idé om att det skall 

finnas ett slags användbart ramverk för välgrundad information.  

(Globalreporting, Om GRI 2008). Organisationen är ett oberoende institut och en NGO. 

GRI organisationens mission är att utveckla och ta fram ett globalt användbart ramverk 

för redovisning av hållbar utveckling för företag. Det skall även vara ett komplement till 

ramverk för att ta fram sektorssupplement och tekniska protokoll (Enell, 2008).  

 

Vidare är den globala målsättningen för GRI-organisationen att utveckla och sprida 

riktlinjer för företags rapportering av sina ekonomiska, miljömässiga och sociala 

aktiviteter. Eftersom GRI:s ramverk täcker in de tre delarna, ekonomiska, miljömässiga 

och sociala i redovisningen blir resultatet således en Triple Bottom Line redovisning 

(EU-komissionen, 2008). Ett av målen som GRI-organisationen har, är att göra 

hållbarhetsredovisning lika rutinmässig och trovärdig som andra finansiella 

rapporteringar. Några av GRI:s principer för att definiera innehållet i företagens 

hållbarhetsredovisning är väsentlighet, intressentengagemang, hållbarhetsengagemang 

och fullständighet. Principerna för att definiera kvalitet i hållbarhetsredovisning är balans, 

jämförbarhet, riktighet, läglighet i tid, tydlighet och tillförlitlighet. Ramverket ges ut i 
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form av riktlinjer kallade ”Sustainability Reporting Guidelines” och skall kunna användas 

av alla företag. Ramverket är sedan oktober 2006 inne i sin tredje generation och går 

under namnet G3. (Globalreporting, ramverk 2008).  

4.2 Redovisning inom branscher enligt GRI 

De två branscher som enligt studien utmärker sig positivt när det gäller redovisning av 

hållbarhet enligt GRI:s riktlinjer är industrivaror och material. Inom dessa branscher 

redovisas 41% av alla indikatorer i årsredovisningarna. I det mittersta spannet med 

dagligvaror, sällansköpsvaror, telekomoperatör samt hälsovård redovisar alla mellan 24-

30% av indikatorerna. Branscherna finans, IT samt energi, tillhör de som har lägst antal 

procentuellt redovisade indikatorer. Finansbranschen ligger på 20%, IT på 17%. 

 

4.3 Branscher, uppdelat på ekonomiska indikatorer 

Vid redovisning av ekonomiska indikatorer uppdelade mellan branscher är 

redovisningsfrekvensen över 40% för samtliga när de lagstadgade är inräknade. För att 

påvisa en mer verklig bild har de lagstadgade indikatorerna plockats bort i nedanstående 

diagram. 

 

Figur 3, Procentuellt antal företag inom en specifik bransch som valt att redovisa hållbarhet enligt GRI:s riktlinjer 
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De fyra främsta branscherna vid redovisning av ekonomiska indikatorer var industrivaror 

på 46%, material och dagligvaror på 42%, telekomoperatör på 39%. De resterande 

branscherna erhöll en redovisningsfrekvens mellan 20%-29%. Branschen hälsovård på 

29%, sällanköpsvaror och finans på 21% respektive 20% och lägsta resultatet fick IT på 

17%. 

4.4 Branscher uppdelat på miljöindikatorer 

Redovisningen av miljöindikatorer inom branscherna är betydligt lägre än redovisningen 

av de ekonomiska indikatorerna. Det finns dock två branscher som utmärker sig till det 

bättre, det är material och industrivaror. Branschen material har en redovisningsfrekvens 

på 46% och industrivaror på 43 %. ……………………………………………………….                                   

 

Figur 5, Procentuellt antal företag inom en specifik bransch som valt att redovisa miljöindikatorerna enl. GRI:s 

riktlinjer 

 

Figur 4, Procentuellt antal företag inom en specifik bransch som valt att redovisa de ekonomiska indikatorerna enl. 

GRI:s riktlinjer. De lagstadgade är ej med i diagrammet. 
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De övriga branscherna tenderar att inneha en betydligt lägre vilja att redovisa 

miljöindikatorer. Branscherna dagligvaror, hälsovård samt sällanköpsvaror finns alla 

inom spannet 24% -25% vid redovisning av miljöindikatorer. Branscherna finans och 

telekomoperatör har en redovisningsprocent på 16% respektive 15%. Den bransch med 

det lägsta resultatet gällande redovisning av miljöindikatorer är IT på endast 7%. 

4.5 Miljöindikatorer uppdelade i grupper 

I miljöindikatorsgruppen berörande indikatorer om material är det branscherna 

industrivaror och material som har de högsta redovisningsprocenten på 47% respektive 

42%. Vid de indikatorer som handlar om energi är det materialbranschen på sina 77% 

som är utmärkande. Vad gäller redovisningen av vattenindikatorer är det ingen bransch 

som utmärker sig, men den bransch som har högst redovisningsprocent är industrivaror 

med 22%. Angående indikatorerna för miljöskydd är det även här industrivarorbranschen 

som är den med högst redovisningsprocent. Miljöindikatorerna gällande utsläpp delar 

gruppen av branscher i två delar. Den som lägger fokus på redovisning av utsläpp och de 

som inte gör det. Dessa branscher är material på 75%, industrivaror på 63%, hälsovård på 

42% och sällanköpsvaror på 40%. Material och industrivaror är de ledande branscherna 

när det gäller redovisning av indikatorer berörande avfall. Materialbranschen redovisas 

till 28% och industrivarorbranschen till 27%. Redovisningen av produktansvar är 

betydligt högre i relation till de övriga grupperna med indikatorer. Materialbranschen har 

den högsta redovisningsprocenten på 67% men inte långt efter kommer dagligvaror med 

68%. (Övriga resultat finns i bilaga 6, Sammanställning av resultat.) 
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4.6 Branscher uppdelat på sociala indikatorer 

De sociala indikatorerna består av fyra kategorier; mänskliga rättigheter, sociala 

arbetsförhållanden, samhälle samt produktansvar. Även vid redovisning av de sociala 

indikatorerna är det branscherna material och industrivaror som är utmärkande. 

Materialbranschen har en redovisningsprocent på 34% och industrivarorbranschen en på 

35%. En något lägre redovisningsprocent har branscherna dagligvaror på 28%. I spannet  

18%-23% återfinns branscherna sällanköpsvaror, telekomoperatör, hälsovård, finans och 

IT.  

 

4.6.1 Mänskliga rättigheter 

Vid redovisning av indikatorerna för de mänskliga rättigheterna finns det en klar 

uppdelning mellan de branscher som redovisar och de som inte gör det. Material, 

industrivaror, sällanköpsvaror och dagligvaror tillhör de branscher som utmärker sig vid 

redovisning av de mänskliga rättigheterna. Materialbranschen har en redovisningsprocent 

på 44% vilken är den högsta av samtliga branscher. Därefter kommer industrivaror på 

35%, sällanköpsvaror på 32% och dagligvaror på 31%. Branscherna med lägst resultat är 

hälsovård på 11%, finans på 9%, IT på 7%, telekomoperatör på 4%.  

 

Figur 6, Procentuellt antal företag inom en specifik bransch som valt att redovisa de sociala indikatorerna enl. 

GRI:s riktlinjer 
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4.6.2 Sociala arbetsförhållanden 

Redovisningen av indikatorerna för de sociala arbetsförhållandena är relativt låg, men 

även här är det två branscher som utmärker sig. Det är samma branscher som utmärkt sig 

tidigare i studien, materialbranschen på 45% och industrivarorbranschen på 46% . De 

övriga branscherna ligger inom spannet 21%-31% när det gäller redovisning av 

indikatorer för sociala arbetsförhållanden. De branscher som finns inom det spannet är 

hälsovård på 21%, dagligvaror på 25%, sällanköpsvaror på 26%, IT på 29%, finans på 

30% samt telekomoperatör på 31%.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7,  Procentuellt antal företag inom en specifik bransch som valt att redovisa indikatorer för mänskliga 

rättigheter enl. GRI:s riktlinjer 

 

Figur 8, Procentuellt antal företag inom en specifik bransch som valt att redovisa indikatorer för sociala 

arbetsförhållanden enl. GRI:s riktlinjer 
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4.6.3 Samhälle 

Resultaten från redovisningen av samhällsindikatorerna skiljer sig till en viss del ifrån 

resultatet av de tidigare redovisade indikatorerna. Branschen med den högsta 

redovisningsprocenten är telekomoperatörsbranschen på 33%. Därefter följer en av de 

branscher som tidigare haft det bästa resultatet, nämligen industrivarorbranschen på 31%. 

Inom spannet 19%-25% finns branscherna dagligvaror, material, hälsovård och IT. De 

sista två branscherna är de med lägst resultat, sällanköpsvaror på 13% och finans på 11%. 

 

4.6.4 Produktansvar 

Resultatet från redovisningen av indikatorerna för produktansvar är relativt lågt. Den 

bransch som utmärkt sig här är dagligvaror. Dagligvaror har en redovisningsprocent på 

36% som vi i diagrammet kan se är betydligt högre än de andra branscherna i studien.  

 

 

Figur 9, Procentuellt antal företag inom en specifik bransch som valt att redovisa indikatorer för samhället enl. 

GRI:s riktlinjer 

 

Figur 10, Procentuellt antal företag inom en specifik bransch som valt att redovisa indikatorer för produktansvar enl. 

GRI:s riktlinjer 



-27- 

 

Därefter finner vi fem branscher inom intervallet 15%-22%, här finns branscherna 

telekomoperatör, industrivaror, hälsovård, sällanköpsvaror samt material. De två 

branscherna med de lägsta resultaten är finans på 12% och IT på 7%. 
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5 Analys 

I detta kapitel skall empirin analyseras utifrån G3:s riktlinjer gällande hållbarhet, samt 

att både legitimitetsteorin och intressentteorin skall hjälpa till att fastställa hur pass väl 

branscherna tar sitt samhällsansvar. För att ge läsaren en mer rättvis och överskådlig 

bild är indikatorerna uppdelade. De ekonomiska är uppdelade enligt lagstadgade och 

inte lagstadgade. De miljömässiga indikatorerna är uppdelade i material, energi, vatten, 

miljöskydd, avfall och produkt. Uppdelning av de sociala indikatorerna är mänskliga 

rättigheter, sociala arbetsförhållanden, samhälle och produktansvar. Författarna skall 

därigenom fastställa hur pass väl branscherna tar sitt samhällsansvar.  

5.1 Ekonomiska indikatorer 

Vid redovisning av de ekonomiska indikatorerna är resultatet betydligt högre än vid 

jämförelse med de miljömässiga och de sociala indikatorerna. En av förklaringarna till det 

kan vara att tre av de nio indikatorerna är lagstadgade enligt ÅRL 1995:1554. De 

indikatorer som enligt lag skall redovisas är nettoomsättning, finansiella målsättningar 

samt risker och möjligheter.   

När de lagstadgade indikatorerna uteslutits ur resultatet blir det en tydlig uppdelning 

mellan de branscher som redovisar och de som inte redovisar indikatorerna. De som hade 

en starkare redovisning var industri, material dagligvaror och telekomoperatör. 

Genomgående visar branschernas redovisningsmönster att de indikatorer som redovisats 

är desamma, det vill säga att branscherna redovisat i stort sätt samma indikatorer som 

övriga branscher har gjort. Inga tydliga tecken eller mönster visar på några stora 

variationer gällande vad branscherna redovisar i sina ekonomiska indikatorer, även om de 

lagstadgade uteslutits.   

5.2 Miljöindikatorer 

Övergripande är det en stor spridning vid redovisningen av de miljömässiga indikatorerna 

mellan branscherna. Resultatet visar på en tydlig bild av den markanta skillnaden mellan 

branscherna och redovisade indikatorer (se bilaga 5, Redovisning av indikatorer per 

bransch).  

Frågor som handlade om material visade överlag en låg redovisningsfrekvens från 

samtliga branscher. Det var dock fyra branscher som hade ett högre resultat än de övriga. 

Dessa var industrivaror, material, sällanköpsvaror och dagligvaruhandel. Det skulle 
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kunna förklaras med att de är producerande företag som tillverkar ”hårda produkter”, det 

vill säga produkter som du kan ta på. Detta till skillnad från de företag som är 

tjänsteföretag eller producerande företag som tillverkar ”mjuka produkter” som inte går 

att ta på, exempelvis datorapplikationer. Energifrågorna har överlag en jämn 

redovisningsfrekvens.  

Indikatorerna för vattenåtervinning, vattenförbrukning samt påverkan på vattenkällor har 

en låg redovisningsprocent. Branschen som är mest benägen att redovisa dessa 

indikatorer är industrivaror. En förklaring till det kan vara att de enligt årsredovisningarna 

i studien använder sig av vatten vid produktion. Företagen inom industrivarorbranschen 

väljer att mer utförligt beskriva hur de använder vatten inom företaget. Detta i motsats till 

exempelvis branscher som finans, IT och telekomopertör, vilka inte i samma utsträckning 

använder sig av eller påverkar vattenkällor. Tidigare miljöskandaler kan även medfört en 

stor påverkan så att det är industrivarorbranschen som till största del väljer att redovisa 

indikatorer gällande vatten. Skandalen vid Hallandsåsen som nämndes tidigare i 

bakgrundsavsnittet är ett exempel på en sådan skandal. Där förgiftades grundvattnet av 

tätningsmedlet Rhoca-gil vid bygget som leddes av industrivarorföretaget Skanska.  

De indikatorer som behandlar frågor rörande miljöskydd och ekosystem visar liknande 

resultat som vattenindikatorerna. Industrivarorbranschen har även här det högsta antalet 

redovisade indikatorer i jämförelse med de andra branscherna. En av förklaringarna till att 

industrivarorbranschen redovisar flest antal indikatorer kan även här härledas till att 

företagen tillhör produktionssektorn.  

I jämförelse med de andra miljöindikatorsgrupperna, är utsläpp, den grupp med de 

starkaste redovisningarna. En anledning till det kan vara det samhällsmässiga fokuset på 

växthuseffekten. Direktiv från EU angående utsläpp per EU-land kan ha även bidragit till 

att företagen inom de olika branscherna är tvungna att fokusera på de frågorna och 

därmed redovisar dem.  

Redovisningen av miljöindikatorer för avfall har en klar uppdelning mellan redovisande 

och ej redovisande branscher. De redovisande branscherna är material och industrivaror. 

Det är även de branscher som till skillnad från de andra branscherna bland annat förädlar 

råmaterial vid tillverkning. Det skulle kunna ses som en möjlig förklaring till, varför de är 

dem som lägger störst vikt vid frågor berörande avfall.  

 Samtliga branscher har en stark redovisning gällande miljöpåverkan gällande för varor 

och tjänster. En anledning skulle kunna vara att det just nu är ett stort fokus på 
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miljöfrågor i samhället. Det skulle kunna förklara varför samtliga branscher har en stark 

redovisning gällande dessa indikatorer.  

5.3 Sociala indikatorer 

Redovisningen av de sociala indikatorerna har en jämn spridning mellan branscherna. I 

jämförelse med ekonomiska och miljömässiga indikatorer är redovisningen av de sociala 

lägre.  

Vid redovisning av mänskliga rättigheter är det industrivaror, material, sällanköpsvaror 

samt dagligvaror som är de branscher vilka tydligast redovisar dessa indikatorer. Övriga 

branscher i studien har till stor del utelämnat information berörande mänskliga rättigheter 

i sina årsredovisningar. Medierna har de senaste åren ertappat företag och dess 

underleverantörer med att bryta mot mänskliga rättigheter. Något som diskuterats i 

studiens avsnittet 1.1 bakgrund.  

Sociala arbetsförhållanden är den grupp av sociala indikatorer som har den starkaste 

redovisningen. Det finns en ganska klar uppdelning mellan de indikatorer som 

branscherna har valt att redovisa och de som de ej redovisar. Det vill säga att vissa 

indikatorer har väldigt hög redovisningsprocent i jämförelse med de andra indikatorerna. 

Två av de indikatorer med hög redovisningsprocent, är lagstadgade vilket kan ses som en 

förklaring till varför de redovisas.  

Gruppen ”samhälle” inom de sociala indikatorerna har en betydligt lägre 

redovisningsprocent i jämförelse med grupperna ”sociala arbetsförhållanden” och 

”mänskliga rättigheter”. I den här gruppen är det branscherna telekomoperatör och 

industrivaror som är de främsta gällande redovisning av samhällsindikatorer. Det skulle 

kunna bero på deras globala närvaro.  

Redovisningen av produktansvar liknar redovisningen inom gruppen samhälle. Här är det 

dock endast en bransch som utmärker sig, vilket är dagligvaror. En anledning till det 

skulle kunna vara att de förmedlar produkter till sina kunder vilket är en form av 

intressenter, dagligen. De blir därför mer beroende av att produkterna ses som 

tillfredställande i deras ögon. I slutet av år 2007 uppdagades köttfärsskandalen i 

dagligvaruhandeln som beskrivits i avsnitt 1.1 bakgrund. I och med den skapades ett tryck 

från konsumenter och intresseorganisationer. Det kan vara en bidragande orsak till varför 

det är branschen dagligvaror som har det starkaste fokuset på redovisning av 

produktansvarsindikatorer.  
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5.4 Legitimitetsteorin 

Enligt legitimitetsteorin har företag och branscher som efterlever samhällets normer och 

principer större chans att överleva. I och med olika massmediala påtryckningar från 

samhället vid uppdagandet av diverse skandaler kan företags och branschers legitimitet 

hotas. Företag eller branscher med hotad legitimitet kan genom tydlig information till sina 

intressenter återställa balansen och på så vis reparera en skada som skett via exempelvis 

en skandal. Vissa paralleller går att urskilja mellan de branscher, där några av företagen 

inom branschen varit inblandade i en skandal och redovisning av indikatorer relaterade 

till skandalen. För att exemplifiera har Skanska som ingår i industrivarubranschen, varit 

inblandade i den omtalade miljöskandalen vid Hallandsåsen. Skanska lägger stor vikt vid 

redovisningen av sina miljöindikatorer. Hennes och Mauritz är ett annat exempel på ett 

företag ur branschen sällanköpsvaror som varit inblandade i en skandal gällande 

barnarbete. I deras hållbarhetsredovisning läggs stor vikt vid redovisningen av de 

mänskliga rättigheterna. Ytterligare ett exempel är Ica som till en del ägs av Hakon Invest 

AB och representerar dagligvarubranschen. Ica är ännu ett företag som varit inblandad i 

en skandal (gällande datummärkning av en kött produkt). Hakon Invest AB visar tydligt i 

hållbarhetsredovisningen att de lägger fokus på indikatorer för produktansvar.  

Samtliga branscher som dessa företag tillhör redovisar likvärdigt, vilket kan tyda på att 

skandalerna inte enbart påverkar företaget i sig utan även branschen som helhet. Detta är 

även något som Ljungdahls (1999) diskussion gällande vad som är viktigast för företag, 

nämligen att de måste garantera sig om fortsatt resursbidrag från intressenter i syfte att 

uppnå samhällelig legitimitet. Vidare pekar resultaten på att företagen vilka varit 

inbladande i skandaler genomför legitimerade aktiviteter, som redovisning av 

hållbarhetsredovisning, för att försöka förklara och rättfärdiga ageranden som skadat 

företagens legitimitet. Det syns även på att företagen väljer olika legitimeringsstrategier 

genom att de enligt indikatorerna lägger en viss tyngdpunkt på den delen som skandalen 

omfattat. Ett samband mellan branscher och skandaler går att utläsa och på det sätt som 

de informerar berörda intressenter efter uppdagade skandaler.  

Branschernas intressenter skiljer sig ifrån varandra, likväl som olika NGO:s inriktar och 

påtrycker olika slags branscher, vilka faller under dess intresse. För att exemplifiera är det 

tämligen orimligt att vi någongång skulle se någon eller några Greenpeace aktivister 

fastkedjade utanför en bank med plakat rörande miljöutsläpp. Därför kan påtryckningar 

från miljöorganisationer på företag med utsläpp som en del av verksamheten vara en 

förklaring till varför de valt att fokusera på de indikatorerna. Likväl som påtryckningar 
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från organisationer gällande mänskliga rättigheter vara en förklaring varför vissa företag 

valt att lägga stort fokus på dessa indikatorer. De försöker på detta vis förklara eller 

rättfärdiga sitt anseende gentemot sina intressenter och samhället, både de primära som de 

sekundära. Samtidigt som det kan förklaras varför branscher som saknar dessa 

påtryckningar inte lägger stor vikt vid redovisning av miljö- eller mänskliga rättigheter 

som exempelvis finansbranschens svaga redovisning gällande dessa indikatorer.   

5.5 Intressentteorin  

Inom intressentteorin har företag oftast olika fokus på vilka intressenter som är de 

primära och vilka som räknas som sekundära. Anledningen är oftast att de verkar inom 

olika verksamhetsområden, vilket gör att intressenternas betydelse kan variera. De två 

branscher inom studien som har liknande resultat gällande redovisning av indikatorer är 

material och industrivarubranschen. Studien visar på att de lägger störst vikt vid att 

redovisa miljöindikatorer av samtliga branscher. Speciellt vid redovisning av vatten- och 

materialförbrukning samt utsläpp. Vilket förklaras med att de inom dessa branscher 

arbetar med förädlade råvaror vid produktion. Tillverkningen av produkter inom dessa 

branscher har även en stor påverkan på naturen, exempelvis produktion av kemikalier. Att 

lägga stor vikt vid miljöfrågor är enligt intressentteorin ett tecken på att dessa intressenter 

är betydelsefulla för företaget. Branscherna är även två av de fyra med högst resultat 

gällande redovisning av de ekonomiska indikatorerna. Enligt studien och redovisningen 

av miljöindikatorer är de mest betydande intressenterna de samhälliga intressenterna i 

form av NGO:s som naturorganisationer samt regeringen. Regeringen med 

miljödepartementet som arbetar för en hållbar utveckling och en giftfri miljö. Viktiga 

intressenter är även ägarna då redovisningen av ekonomiska indikatorer visar sig vara 

stark. Ägarna kan även i dessa två branscher vara regeringen då vissa företag är statligt 

ägda.  De primära intressenterna för dessa två branscher är ägarna, regeringen och 

samhällsintressenterna. De sekundära intressenterna för material- och 

industrivarubranschen är leverantörerna, konkurrenter, kunder och anställda.  

Dagligvarubranschen visar på en stark redovisning av produktansvar jämfört med de 

andra branscherna, både gällande samhälligt- och miljömässigt produktansvar. Vilket 

beror på att denna bransch livnär sig på daglig försäljning av produkter till sina kunder. 

Att visa att de tar sitt produktansvar kan även vara ett konkurrensmedel. Då produkterna 

som säljs i butikerna är verktyget som de kan konkurrera med. Att då redovisa att de både 

visar ett samhällsmässigt och ett miljömässigt ansvar bidrar till att de kan locka till sig 

ännu fler kunder. Daglivarubranschen är även en av de fyra med starkast redovisning av 
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ekonomiska indikatorer. Branschens primära intressenter är enligt studien kunderna, 

aktieägarna och konkurrenterna. De sekundära intressenterna är leverantörerna, de 

anställda och samhällsintressenterna.  

Branschen sällanköpsvaror liknar daglivarubranschen då de båda säljer produkter direkt 

till kunder, men skillnad att dessa varor är mer konjunktur känsliga. Vilket även kan tydas 

i deras hållbarhetsredovisning. Branschen sällanköpsvaror fokuserar inte bara på 

produktansvar utan även på utsläpp. Ett sätt som kan attrahera kunder i de lägen då 

konjunkturen är låg. Branschen lägger även stort fokus vid redovisning av mänskliga 

rättigheter, vilket kan visa intressenterna om att de värnar om de personer som kommer i 

kontakt med företagen. Det kan även vara ett sätt att visa sina leverantörer att de är 

seriösa. Redovisningen av ekonomiska indikatorerna är bland de lägsta i studien. 

Sällanköpsvarubranschens primära intressenter är dess kunder, leverantörer samt 

samhällsintressenterna.  

Hälsovårdsbranschen saknar utmärkande redovisning av hållbarhetsindikatorer. 

Redovisning ligger i det lägre spannet i jämförelse med de andra branscherna. Enligt 

studien har denna bransch inga givna sekundära och primära intressenter. Av den 

anledningen att de inom branschen försöker tillfredställa samtliga intressenter via deras 

hållbarhetsredovisning.  

Finansbranschen lägger stort fokus på redovisning av de sociala arbetsförhållandena i 

relation till de övriga indikatorerna som de redovisar gällande hållbarhet. 

Finansbranschen är en bransch då de anställda har mycket kundkontakt. De säljer oftast 

tjänster och inte en produkt du kan ta på, vilket gör att deras anställda blir extra viktiga 

för verksamheten. De lägger även stor vikt vid miljömässigt produktansvar vilket i den 

här branschen handlar om ansvar för sina tjänster. Inom finansbranschen är företagen ofta 

homogena och erbjuder sina kunder liknande tjänster så som olika sparformer och lån. Att 

visa att de tar sitt ansvar kan även här vara som för daglivarubranschen, ett sätt att 

konkurrera om kunderna samt att visa att de är betydande för verksamheten. De primära 

intressenterna enligt studien är kunderna, konkurrenterna och de anställda. Enligt studien 

är de sekundära intressenterna ägarna, leverantörerna, samhällsintressenterna och 

regeringen.  

IT- och telekomoperatör branschernas redovisning av hållbarhetsindikatorer liknar 

varandra. Dessa två branscher liknar även varandra när det gäller sysselsättning. 

Produkterna som de tillverkar är mjukvaror som databaser eller mobilnät. Ofta när du 

som kund köper något från ett sådant företag är produkten ingenting du kan ta på. Ett 
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exempel är när du som kund köper ett mobilabonnemang så får du ett papper på att du 

köpt det och du får inte ta med dig en del av mobilnätet hem. Båda branscherna lägger 

störst fokus på de sociala indikatorerna. Tillverkning och produktion inom dessa 

branscher sker ofta framför en dator och därför är miljöpåverkan inte lika påtaglig som 

för de branscher som producerar genom förädling av råmaterial. Tillverkning i form av 

programmering kräver ofta specialistkunskap vilket gör att de anställda blir en viktig del i 

tillverkningen. Det kan vara förklaringen till varför de är noga med att redovisa de sociala 

indikatorerna för att kunna behålla och locka till sig ny personal samt att för omvärlden 

visa att de värnar om sin personal. Det kan även vara ett sätt att skapa lojala leverantörer 

då det för dem kan vara viktigt att företaget de gör affärer med är seriösa.  Branscherna 

redovisar även ett starkt miljömässigt och socialt produktansvar vilket tyder på att de 

månar om sina kunder.  

IT- och telekomoperatör branschernas primära intressenter är dess kunder, anställda samt 

leverantörerna. De sekundära intressenterna enligt studien är regeringen, konkurrenter, 

samhällsintressenter och aktieägare.   

Alla indikatorer redovisas någon gång i studien, det finns dock vissa branscher där 

redovisning av indikatorer saknas. Området där redovisning saknas är miljöindikatorer 

och mer specifikt områdena vatten, utsläpp och avfall. De branscher som helt saknar 

redovisning berörande vattenindikatorer är IT och telekomoperatör. De är två branscher 

som där den huvudsakliga sysselsättningen handlar om utveckling av mjukvaror samt 

konsulttjänster. Vilket kan förklara varför de inte redovisar vattenförbrukning, då de inte 

använder vatten i deras tillverkning. IT-branschen saknar även redovisning gällande 

utsläpp vilket även här förklaras med att de arbetar med konsultverksamhet och 

utveckling av mjukvaror. Det var hälften av branscherna som inte redovisade 

miljöindikatorn avfall. Dessa var hälsovård, dagligvaror, IT och telekomoperatör.  En 

anledning till det kan vara att dessa branscher antingen valt att bortse från att redovisa sitt 

avfall då de inte ansett att mängden avfall varit av vikt, eller att de helt enkelt valt att 

prioriterat andra indikatorer som för dem varit viktigare att redovisa.  

Företag som är verksamma inom en och samma bransch har vissa gemensamma nämnare 

inom verksamheten som kan förklara varför vissa branscher är mer framstående inom 

hållbarhetsredovisning. Ett exempel på branscher med skilda verksamhetsområden är 

finans och industrivaror. Finansbranschen förknippas ofta med kontorsarbete och 

förmedling av tjänster, sällan med miljöskandaler och giftiga utsläpp. Detta till skillnad 

från industrivarubranschen där utsläpp tillhör en del av verksamheten på grund av 
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förädlingen av råmaterial och produktion. Branschernas intressenter kommer förmodligen 

på grund av det att skilja sig ifrån varandra.  

Företagen vill enligt intressentteorin uppnå jämlikhet och målet är att skapa ett stabilt 

förhållande till sin omgivning. Det skulle resultera i att samtliga företag inom de olika 

branscherna redovisar sin hållbara utveckling helt enligt G3:s riktlinjerna fullt ut. Studien 

visar dock att verkligheten är en annan då genomsnittet för redovisning av samtliga 

indikatorer och branscher endast är 28%. En möjlig förklaring till att redovisningen 

överlag är relativt låg kan bero på att G3:s nya riktlinjer skiljer sig markant från tidigare 

versioner. De nya är mer specifika och handlar om redovisning på detaljnivå istället för 

att vara mer övergripande. Att följa de nya riktlinjerna kommer förmodligen att kräva 

ytterligare arbete i jämförelse med tidigare år. Då dessa riktlinjer gavs ut under slutet av 

2006 och de för första gången har varit möjligt att implementera i företagen till 

årsredovisningarna för 2007, kan tid även vara en faktor som spelar in. Företagen har haft 

begränsat med tid för att implementera dessa nya riktlinjer inom organisationer och i sina 

årsredovisningar.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel kommer de slutsatser som studien analys har bidragit till. Avslutningsvis 

sker en diskussion kring resultatet samt förslag på vidare studier.  

Uppsatsens frågeställning är följande: 

• I vilken utsträckning används GRI:s nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning i 

årsredovisningar.  

o Finns det några indikatorer som samtliga redovisar respektive ingen 

redovisar. 

o Är redovisningen av GRI:s nya riktlinjer G3, homogena med den 

verksamhet branschen representerar. 

o Kan faktorer som samhälliga skandaler påverka branschernas 

hållbarhetsredovisning. 

o Utefter de nya riktlinjerna från GRI, inriktar branscherna redovisningen 

av hållbarhet efter sina primära intressenter. 

GRI:s nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G3, används i begränsad utsträckning. Det 

är någonting som är gemensamt för samtliga branscher inom studien. Företagen inom 

branscherna följer därmed endast ett fåtal av de nya riktlinjerna från GRI. De indikatorer 

som företagen inom branscherna redovisar i störst utsträckning är de ekonomiska 

indikatorerna. Anledningen till det är att en tredjedel av de ekonomiska indikatorerna är 

lagstadgade och företagen är tvingade att redovisa dem. Den enda indikatorn i studien 

som redovisas av samtliga branscher är nettoomsättning, vilket är en av de lagstadgade 

indikatorerna. Det område inom GRI:s indikatorer som saknar redovisning inom vissa 

branscher, är miljöindikatorer och mer specifika vattenutsläpp och avfall. 

De branscher som i studien till störst del efterlever G3:s riktlinjer och redovisar dessa i 

årsredovisningarna, är industrivaror- och materialbranschen. Lägst redovisning i enighet 

med dessa riktlinjer har IT-branschen.  

Studien visar att företagen inom branscherna endast redovisar de indikatorer som går i 

linje med deras verksamhet. Det betyder att en bransch som exempelvis finansbranschen 

som ej har stor påverkan på miljön, väljer att utefter de nya riktlinjerna från GRI inte 

heller att lägga stor vikt vid redovisning av miljöindikatorer. Företag inom 
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industribranschen har istället stora utsläpp inom sina verksamheter och lägger sin 

betoning av redovisningen på miljöindikatorer. Studien visar därmed att redovisningen av 

GRI:s nya riktlinjer G3 är homogena med verksamheten som branschen representerar.   

I studien av de nya riktlinjerna från GRI finns vissa tecken på att ett massmedialt tryck i 

samband med samhällsmässiga skandaler påverkar hur företagen inom branscherna 

redovisar hållbarhet. De branscher där något av företagen varit inblandade i någon större 

massmedial skandal redovisade genomgående fler indikatorer relaterade till skandalen. 

Det betyder att en bransch som utsatts för en skandal berörande exempelvis industri väljer 

att lägga stort fokus på redovisning av dessa indikatorer enligt denna studie. Enligt 

legitimitetsteorin förlorar företag som utsatts för en skandal sin legitimitet. De använder 

då hållbarhetsredovisning som ett konkurrensmedel för att vinna tillbaka legitimitet från 

samhället. Studien av GRI:s G3 riktlinjer visar tecken på att skandaler kan vara en faktor 

som påverkar branschernas hållbarhetsredovisning. Det går dock ej att bevisa fullständigt 

i denna studie. 

Studien har genom redovisade indikatorer identifierat primära och sekundära intressenter, 

men kan ej urskilja om denna uppdelning stämmer överens med den bild branscherna i 

verkligheten har berörande sina intressenter. 

6.1 Avslutande diskussion 

Att de i studien undersökta företag i begränsad utsträckning väljer att följa GRI:s 

riktlinjer råder det ingen tvekan om. Det finns dock vissa branscher som redovisar 

betydligt mer riktlinjer än övriga, men överlag är redovisningarna begränsade. GRI:s 

senaste riktlinjer är fortfarande så pass nya att företagen först kunnat använda dem i 2007 

års årsredovisningar. Detta kan vara en anledning till att redovisningen blev så pass låg av 

dem. Dock har det tidigare funnits riktlinjer att följa, men de har inte varit lika 

djupgående och omfattande som de senaste, vilka användes i studien. En orsak kan vara 

att företag som följt de tidigare riktlinjerna på de flesta indikatorer inte hunnit ställa om 

sig till de nya.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna har under studiens gång upptäckt nya frågeställningar, vilka kan vara 

intressanta att studera närmare. Denna studie har undersökt branschrepresentanter på 

Stockholmsbörsens Large cap-lista under 2008. Det skulle vara intressant att inom några 

år göra om studien på Large cap-listan och då se hur pass väl riktlinjerna efterlevs. 
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Studien skulle även kunna genomföras på liknande sätt som denna, men använda 

årsredovisningar som sträcker sig över en längre tid. Då skulle studiens fokus istället 

hamna på hur redovisningen utvecklats över tiden. Det skulle även vara intressant att 

applicera GRI:s riktlinjer på andra företag, verksamma i mindre skala samt verksamma 

inom andra branscher än Large Cap.  
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 ABB 

 Assa Abloy 

 Alfa Laval 

 AstraZeneca 

 Atlas Copco 

 Autoliv 

 Axfood 

 Axis 

 Boliden 

 Castellum 

 D. Carnegie & Co 

 Electrolux 

 Elekta 

 Eniro 

 Ericsson 

 Fabege 

 Getinge 

 H&M 

 
 Hakon Invest 

 Hexagon 

 Holmen 

 Hufvudstaden 

 Husqvarna 

 Industrivärlden 

 Investor 

 JM 

 Kaupthing Bank 

 Kinnevik 

 Kungsleden 

 Latour 

 Lindab International 

 

 Lundbergsföretagen 

 Lundin Mining 

 Melker Schörling 

 Millicom 

 MTG 

 NCC 

 Nobel Biocare 

 Nobia 

 Nordea Bank 

 Oriflame 

  Ratos 

 Saab 

 Sandvik 

 SAS 

 SCA 

 Scania 

 SEB 

 Seco Tools 

 Securitas 

 SHB 

 Skanska 

 SKF 

 SSAB 

 Stora Enso 

 Swedbank 

 Swedish Match 

 Tele2 

 TeliaSonera 

 TietoEnator 

 Trelleborg 

 Volvo 
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Bilaga 2, Indikatorer 
 

Ekonomiska indikatorer 

1.  Nettoomsättning 

2.  Risker och möjligheter inom organisationen beroende av ekonomiska 

klimatförändringar. 

3.  Kontroll av finansiella målsättningar 

4.  Statligt ekonomiskt stöd 

5.  Följer företaget fackmässiga direktiv gällande löner 

6.  Företaget har policys och riktlinjer gällande inköp från lokala leverantörer 

7.  Företagets tillvägagångssätt gällande lokala anställningar även gällande chefer 

8.  Utveckling och påverkan på infrastrukturinvesteringar i icke-kärnverksamhet 

9.  Förstå och beskriv betydande indirekt ekonomisk påverkan och dess vidd 

 

Miljöindikatorer 
  

Material 

1.  Total materialförbrukning i vikt eller volym 

2.  Användning av återvunna material 
 

Energi 

3.  Direkt energiförbrukning 

4.  Indirekt energiförbrukning 

5.  Sparad energi genom åtgärder 

6.  Förnybara energikällor och energieffektivitet 

7.  Initiativ för att reducera konsumtionen för indirekt energi. 

 
Vatten 

8.  Total vattenförbrukning 

9.  Vattenkällor som påverkas av vattenförbrukningen 

10.  Total återvinning och återanvändning av vatten 
 

Miljöskydd 
11.  Inverkan av aktiviteter i skyddade och känsliga områden 

12.  Beskrivning av skydd och aktiviteter som främjar återställning av   

ursprungliga ekosystem och arter i degraderade områden 

13.  Skydda återställ naturlig miljö 

14.  Strategier som beskriver aktuella handlingar och framtidsplaner för påverkan 

ekosystemet 

15.  Fridlysta arter som kan påverkas inom området för företagets handlingar 

25.  Organisationen måste vara medveten på vilket sätt den påverkar ekosystemet i 

i sjöar och hav.                 

29.  Total åtgång och investeringar för att skydda miljön  
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Utsläpp 

16.  Direkt och indirekt utsläpp av växthusgas 

17.  Andra relevanta indirekta växthusgasutsläpp 

18.  Initiativ för att reducera utsläpp av växthusgas samt att reducering har skett 

19.  Utsläpp av substanser som kan påverka ozonskiktet  

20.  NOx, SOx och andra betydande utsläpp i luften 

21.  Totala utsläpp i vatten 

 
Avfall 

22.  Total mängd avfall 

23.  Totalt spill av kemikalier, oljor och bränslen 

24.  All produktion, transport, import och export av farligt avfall 

 
Produkt 

26.  Minska miljöpåverkan från produkter och tjänster 

27.  Antal procent av produkter vars förpackningar är återvinningsbara 

28.  Antal åtgärder mot företaget för överträdelse av lagar och regler gällande 

miljö 

 

Sociala indikatorer  

 
Mänsklig rättighets indikatorer 

1.  Beaktande av mänskliga rättigheter vid beslut om investeringar och 

upphandlingar 

2.  Utvärdering och beaktande av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan 

3.  Utbildning av personal inom mänskliga rättigheter 

4.  Antalet incidenter av diskriminering och åtgärder 

5.  Företag ska bibehålla föreningsfrihet och erkännande av rätten till kollektiva 

förhandlingar 

6.  Avskaffande och aktioner mot barnarbete i riskområden 

7.  Avskaffa all form av tvångsarbete i riskområden 

8.  Utbildad säkerhetspersonal skall följa organisationens riktlinjer för mänskliga 

rättigheter 

9.  Kränkningar av ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna åtgärder 

 
Sociala arbetsförhållanden 

1.  Fördelning av totalt antal anställda per region 

2.  Personalomsättning avseende ålder, kön, region 

3.  Anställdas förmåner utöver de lagstadgade 

4.  Procentuellt antal anställda som har kollektivavtal 

5.  Längsta uppsägningstid vid verksamhetsförändring 

6.  Gemensamma hälso- och skyddskommittéer  

7.  Registrering och rapportering av arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar 

8.  Utbildning, träning, konsultering och riskkontrollsprogram för att understödja 

anställda och deras anhöriga vid allvarliga sjukdomar 

9.  Avtal med fackföreningar kring arbetshälsa och arbetsskydd 

10.  Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år och anställd 

11.  Policies och program för kompetensutveckling 

12.  Procentuellt antal anställda som regelbundet har utvecklingssamtal 

13.  Företagsledningens sammansättning 

14.  Jämställda löner mellan män och kvinnor 
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Samhälle 

1.  Samhällspåverkan  

2.  Antal affärsenheter som analyseras för korruption 

3.  Utbildning för att förhindra korruption 

4.  Vidtagna åtgärder vid fall av korruption 

5.  Allmänt anställningstagande samt deltagande i utveckling av allmänna policies 

6.  Bidrag utbetalade till politiska partier, politiker och institutioner per land 

7.  Antitrust- och monopolrelaterade rättsfall 

8.  Böter och påföljder med anledning av överträdelser av lagar och förordningar 

 
Produktansvar 

1.  Bedömning av produkternas inverkan på hälsa och säkerhet 

2.  Totalt antal incidenter av produkter som påverkat säkerhet och hälsa 

3.  Krav på produktinformation 

4.  Antal regelbrott vid produktinformation och märkning 

5.  Genomförande av kundundersökningar för fastställande av kundtillfredställelse 

6.  Efterlevnad av lagar, normer och frivilliga överenskommelser för 

marknadskommunikation 

7.  Antalet incidenter då företaget brutit mot koder gällande marknadsföring och 

sponsring 

8.  Antal klagomål avseende kränkningar av kundernas personliga integritet 

9.  Böter vid överträdelse av föreskrifter som rör tillhandahållande och 

användning av produkter 
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Bilaga 3, Ekonomiska indikatorer Miljöindikatorer
Checklista och

resultat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Industri

1 ABB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Alfa Laval 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Assa Abloy 1 1 1 1 1 1
4 Atlas Copco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Hexagon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Lindab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 NCC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Saab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Sandvik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 SAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Scania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Seco Tools 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Securitas 1 1 1 1 1 1 1
14 Skanska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 SKF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Trelleborg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Volvo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal ind/bransch 100% 100% 94% 47% 82% 12% 29% 41% 65% 35% 59% 53% 35% 82% 65% 53% 47% 6% 12% 29% 35% 35% 65% 6% 94% 76% 88% 59% 41% 18%
Material: 47% Energi: 58% Vatten: 22% Miljöskydd: 33% Utsläpp: 63%

Tot.ant 47 Genomsnitt ek: 46% Tot.ant 214 Genomsnitt miljö: 43%
Material

18 Boliden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Holmen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Lundin mining 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 SCA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 SSAB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Stora Enso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal ind/bransch 100% 100% 100% 50% 100% 0% 0% 50% 50% 17% 67% 83% 67% 100% 67% 67% 17% 0% 17% 0% 17% 17% 50% 0% 100% 83% 100% 67% 67% 33%
Material: 42% Energi: 77% Vatten: 11% Miljöskydd: 21% Utsläpp: 75%

Tot.ant 15 Genomsnitt ek: 42% Tot.ant 80 Genomsnitt miljö: 46%
Sällanköpsvaror

24 Autoliv 1 1 1 1 1 1
25 Electrolux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Eniro 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 H&M 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Husqvarna 1 1 1 1 1 1 1 1
29 MTG 1 1 1 1
30 Nobia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal ind/bransch 100% 86% 71% 29% 29% 29% 0% 0% 43% 0% 43% 43% 29% 43% 14% 57% 14% 14% 0% 0% 0% 14% 29% 0% 57% 43% 71% 29% 14% 29%
Material: 21% Energi: 37% Vatten: 10% Miljöskydd: 13% Utsläpp: 40%

Tot.ant 9 Genomsnitt ek: 21% Tot.ant 51 Genomsnitt miljö: 25%
Dagligvaror

31 Axfood 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Hakon Invest 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Oriflame 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Swedish Match 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal ind/bransch 100% 100% 75% 50% 75% 50% 25% 0% 50% 0% 50% 50% 25% 100% 50% 50% 25% 0% 0% 25% 25% 25% 0% 0% 50% 25% 50% 0% 25% 0%
Material: 25% Energi: 55% Vatten: 8% Miljöskydd: 9% Utsläpp: 25%

Tot.ant 10 Genomsnitt ek: 42% Tot.ant 28 Genomsnitt miljö: 24%
Hälsovård

35 AstraZeneca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Elekta 1 1 1 1 1 1 1
37 Getinge 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Nobel Biocare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal ind/bransch 100% 100% 100% 25% 100% 0% 0% 25% 25% 0% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 25% 0% 25% 0% 25% 25% 0% 75% 50% 75% 25% 25% 0%
Material: 13% Energi: 35% Vatten: 17% Miljöskydd: 13% Utsläpp: 42%

Tot.ant 7 Genomsnitt ek: 29% Tot.ant 28 Genomsnitt miljö: 24%
Finans

39 Castellum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 D. Carnegie & Co 1 1 1 1
41 Fabege 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Hufvudstaden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Industrivärlden 1 1 1
44 Investor 1 1 1 1 1 1
45 JM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 Kaupthing Bank 1 1 1 1
47 Kinnevik 1 1 1 1 1 1 1
48 Kungsleden 1 1 1 1
49 Latour 1 1 1 1 1
50 Lundbergsföretagen 1 1 1 1
51 Melker Schröling 1 1 1 1
52 Nordea Bank 1 1 1 1 1 1
53 Ratos 1 1 1 1 1
54 SEB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 SHB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 Swedbank 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal ind/bransch 100% 100% 67% 11% 39% 0% 6% 6% 61% 6% 17% 22% 17% 39% 17% 22% 17% 6% 0% 6% 6% 11% 33% 0% 44% 28% 56% 0% 6% 0%
Material: 11% Energi: 23% Vatten: 7% Miljöskydd: 8% Utsläpp: 22%

Tot.ant 22 Genomsnitt ek: 20% Tot.ant 84 Genomsnitt miljö: 16%
IT

57 Axis 1 1 1
58 Ericsson 1 1 1 1 1
59 TietoEnator 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal ind/bransch 100% 100% 100% 33% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 33% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Material: 17% Energi: 13% Vatten: 0% Miljöskydd: 4% Utsläpp: 0%

Tot.ant 3 Genomsnitt ek: 17% Tot.ant 6 Genomsnitt miljö: 7%
Telekomoperatör

60 Millicom 1 1 1 1 1 1 1 1
61 Tele2 1 1 1 1 1 1 1
62 TeliaSonera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal ind/bransch 100% 100% 100% 33% 0% 33% 33% 33% 100% 33% 0% 0% 33% 67% 67% 33% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 33% 0% 33% 0% 33% 0% 0% 0%
Material: 17% Energi: 40% Vatten: 0% Miljöskydd: 8% Utsläpp: 11%

Tot.ant 7 Genomsnitt ek: 39% Tot.ant 13 Genomsnitt miljö: 15%

Totalt 62 61 52 20 36 7 8 14 35 9 24 25 18 38 26 25 15 4 3 8 10 12 25 1 40 29 42 17 15 7
Genomsnittlig procent 100% 98% 84% 32% 58% 11% 13% 23% 56% 15% 39% 40% 29% 61% 42% 40% 24% 6% 5% 13% 16% 19% 40% 2% 65% 47% 68% 27% 24% 11%
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Bilaga 3,
Checklista och

resultat

Industri

ABB

Alfa Laval

Assa Abloy

Atlas Copco

Hexagon

Lindab

NCC

Saab

Sandvik

SAS

Scania

Seco Tools

Securitas

Skanska

SKF

Trelleborg

Volvo

Antal ind/bransch

Material

Boliden

Holmen

Lundin mining

SCA

SSAB

Stora Enso

Antal ind/bransch

Sällanköpsvaror

Autoliv

Electrolux

Eniro

H&M

Husqvarna

MTG

Nobia

Antal ind/bransch

Dagligvaror

Axfood

Hakon Invest

Oriflame

Swedish Match

Antal ind/bransch

Hälsovård

AstraZeneca

Elekta

Getinge

Nobel Biocare

Antal ind/bransch

Finans

Castellum

D. Carnegie & Co

Fabege

Hufvudstaden

Industrivärlden

Investor

JM

Kaupthing Bank

Kinnevik

Kungsleden

Latour

Lundbergsföretagen

Melker Schröling

Nordea Bank

Ratos

SEB

SHB

Swedbank

Antal ind/bransch

IT

Axis

Ericsson

TietoEnator

Antal ind/bransch

Telekomoperatör

Millicom

Tele2

TeliaSonera

Antal ind/bransch

Totalt

Genomsnittlig procent

Sociala indikatorer
Mänskliga rättigheter Sociala arbetsförhållande

22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41% 18% 24% 47% 88% 0% 29% 18% 47% 53% 47% 18% 59% 47% 41% 6% 0% 100% 82% 59% 24% 6% 53% 24% 18% 47% 12% 94% 41% 82% 6%

Avfall: 27% Prod.ansvar: 44% Totalt rättigheter: 54 Procent: 35% Totalt arbetsförhållanden: 110 Procent: 46%
Totalt 239 Procent: 35%

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33% 17% 33% 50% 100% 33% 17% 17% 67% 67% 67% 0% 50% 67% 67% 0% 17% 100% 67% 67% 33% 17% 50% 33% 17% 50% 33% 100% 17% 50% 0%
Avfall: 28% Prod.ansvar: 67% Totalt rättigheter: 24 Procent: 44% Totalt arbetsförhållanden: 38 Procent: 45%

Totalt 81 Procent: 34%

1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14% 0% 0% 43% 86% 29% 14% 0% 29% 57% 43% 0% 43% 43% 43% 29% 0% 57% 57% 29% 0% 0% 43% 0% 0% 14% 0% 57% 0% 100% 0%

Avfall: 5% Prod.ansvar: 57% Totalt rättigheter: 20 Procent: 32% Totalt arbetsförhållanden: 25 Procent: 26%
Totalt 62 Procent: 22%

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0% 0% 0% 0% 100% 25% 0% 0% 25% 75% 25% 50% 25% 50% 25% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 25% 0% 100% 0% 75% 0%
Avfall: 0% Prod.ansvar: 63% Totalt rättigheter: 11 Procent: 31% Totalt arbetsförhållanden: 14 Procent: 25%

Totalt 44 Procent: 28%

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

0% 0% 0% 25% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 25% 0% 25% 0% 75% 50% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 100% 0%
Avfall: 0% Prod.ansvar: 50% Totalt rättigheter: 4 Procent: 11% Totalt arbetsförhållanden: 12 Procent: 21%

Totalt 32 Procent: 20%

1 1 1 1 1 1
1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
11% 0% 6% 11% 83% 6% 0% 0% 22% 11% 6% 0% 33% 6% 6% 0% 0% 78% 83% 50% 0% 0% 17% 11% 0% 11% 0% 67% 11% 89% 6%

Avfall: 6% Prod.ansvar: 44% Totalt rättigheter: 15 Procent: 9% Totalt arbetsförhållanden: 76 Procent: 30%
Totalt 126 Procent: 18%

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
0% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 100% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 0% 100% 0%

Avfall: 0% Prod.ansvar: 33% Totalt rättigheter: 2 Procent: 7% Totalt arbetsförhållanden: 12 Procent: 29%
Totalt 22 Procent: 18%

1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

0% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 67% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 100% 0%
Avfall: 0% Prod.ansvar: 33% Totalt rättigheter: 1 Procent: 4% Totalt arbetsförhållanden: 13 Procent: 31%

Totalt 28 Procent: 23%

12 4 7 17 54 6 7 4 19 22 21 5 24 19 16 4 1 50 46 31 6 3 19 8 5 15 5 47 10 53 2
19% 6% 11% 27% 87% 10% 11% 6% 31% 35% 34% 8% 39% 31% 26% 6% 2% 81% 74% 50% 10% 5% 31% 13% 8% 24% 8% 76% 16% 85% 3%
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Industri

ABB

Alfa Laval

Assa Abloy

Atlas Copco

Hexagon

Lindab

NCC

Saab

Sandvik

SAS

Scania

Seco Tools

Securitas

Skanska

SKF

Trelleborg

Volvo

Antal ind/bransch

Material

Boliden

Holmen

Lundin mining

SCA

SSAB

Stora Enso

Antal ind/bransch

Sällanköpsvaror

Autoliv

Electrolux

Eniro

H&M

Husqvarna

MTG

Nobia

Antal ind/bransch

Dagligvaror

Axfood

Hakon Invest

Oriflame

Swedish Match

Antal ind/bransch

Hälsovård

AstraZeneca

Elekta

Getinge

Nobel Biocare

Antal ind/bransch

Finans

Castellum

D. Carnegie & Co

Fabege

Hufvudstaden

Industrivärlden

Investor

JM

Kaupthing Bank

Kinnevik

Kungsleden

Latour

Lundbergsföretagen

Melker Schröling

Nordea Bank

Ratos

SEB

SHB

Swedbank

Antal ind/bransch

IT

Axis

Ericsson

TietoEnator

Antal ind/bransch

Telekomoperatör

Millicom

Tele2

TeliaSonera

Antal ind/bransch

Totalt

Genomsnittlig procent

Samhälle Produktansvar

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Procent
500 38%

1 18 23%
1 1 1 1 20 26%

8 10%
1 1 1 1 1 1 47 60%

12 15%
1 14 18%

1 1 1 1 22 28%
1 1 1 1 1 1 29 37%
1 1 1 1 1 39 50%
1 1 1 1 1 1 1 41 53%
1 1 1 27 35%
1 1 1 1 1 31 40%
1 1 1 1 1 1 24 31%
1 1 1 1 1 1 1 39 50%
1 1 1 1 41 53%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 65%
1 1 1 1 1 1 1 37 47%

71% 6% 12% 18% 65% 6% 35% 35% 71% 6% 29% 6% 53% 18% 0% 6% 6%
Totalt samhälle: 42 Procent: 31% Totalt produktansvar: 33 Procent: 22%

Totalt Procent
176 38%

1 14 18%
1 16 21%

1 20 26%
1 1 1 1 1 1 1 44 56%

1 1 32 41%
1 1 1 1 1 1 1 50 64%

33% 17% 17% 17% 33% 17% 33% 17% 50% 17% 17% 0% 17% 0% 0% 33% 0%
Totalt samhälle: 11 Procent: 23% Totalt produktansvar: 8 Procent: 15%

Totalt Procent
122 22%

1 8 10%
1 1 1 1 1 30 38%
1 1 13 17%
1 1 1 1 1 23 29%

1 1 17 22%
5 6%

1 1 26 33%
57% 0% 0% 14% 29% 0% 0% 0% 43% 0% 43% 0% 57% 0% 0% 0% 0%

Totalt samhälle: 7 Procent: 13% Totalt produktansvar: 10 Procent: 16%
Totalt Procent
82 26%

1 1 1 1 1 19 24%
1 1 1 14 18%
1 1 14 18%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 45%
25% 0% 0% 25% 50% 25% 25% 0% 100% 0% 75% 0% 100% 25% 0% 0% 25%

Totalt samhälle: 6 Procent: 19% Totalt produktansvar: 13 Procent: 36%
Totalt Procent
67 21%

1 1 1 1 1 1 26 33%
1 9 12%

1 1 1 13 17%
1 1 1 1 1 1 19 24%

75% 0% 0% 25% 25% 0% 25% 50% 75% 0% 50% 0% 75% 0% 0% 0% 0%
Totalt samhälle: 8 Procent: 25% Totalt produktansvar: 8 Procent: 22%

Totalt Procent
232 17%

1 1 19 24%
1 4 5%

1 1 1 16 21%
1 1 19 24%

1 7 9%
1 10 13%

1 1 23 29%
1 1 8 10%

1 8 10%
5 6%

1 10 13%
8 10%
2 3%

1 1 1 1 1 1 1 19 24%
1 11 14%

1 1 1 21 27%
1 1 1 1 22 28%
1 1 1 1 20 26%

50% 0% 0% 0% 28% 0% 6% 6% 22% 0% 6% 0% 61% 11% 0% 6% 0%
Totalt samhälle: 16 Procent: 11% Totalt produktansvar: 19 Procent: 12%

Totalt Procent
31 13%

1 1 6 8%
1 1 1 1 12 15%
1 1 13 17%

100% 0% 0% 33% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 33% 0% 0% 0% 0%
Totalt samhälle: 6 Procent: 25% Totalt produktansvar: 2 Procent: 7%

Totalt Procent
48 21%

1 1 10 13%
1 1 1 12 15%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 33%

67% 0% 0% 0% 33% 33% 100% 33% 33% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 33% 33%
Totalt samhälle: 8 Procent: 33% Totalt produktansvar: 6 Procent: 22% Totalt genomsnitt av

redovisade indikatorer

24%
36 2 3 8 26 4 14 11 30 2 16 1 36 6 0 5 3

58% 3% 5% 13% 42% 6% 23% 18% 48% 3% 26% 2% 58% 10% 0% 8% 5%
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Bilaga 6, Sammanställning av resultat

Genomsnittlig procent som avgrundats

Industri Material Sällanköpsvaror Dagligvaror Hälsovård Finans IT Teleoperatör Totala indikatorer

Totala ekonomiska ind. 46% 42% 21% 42% 29% 20% 17% 39% 32%

Totala miljö ind. 43% 46% 25% 24% 24% 16% 7% 15% 25%

Miljö ind. - Material 47% 42% 21% 25% 13% 11% 17% 17% 24%

Miljö ind. - Energi 58% 77% 37% 55% 35% 23% 13% 40% 42%

Miljö ind. - Vatten 22% 11% 10% 8% 17% 7% 0% 0% 9%

Miljö ind. - Miljöskydd 33% 21% 13% 9% 13% 8% 4% 8% 14%

Miljö ind. - Utsläpp 63% 75% 40% 25% 42% 22% 0% 11% 35%

Miljö ind. - Avfall 27% 28% 5% 0% 0% 6% 0% 0% 8%

Miljö ind. - Produktansvar 44% 67% 57% 63% 50% 44% 33% 33% 49%

Totala sociala ind. 35% 34% 22% 28% 20% 18% 18% 23% 25%

Social ind. - Mänskliga rättigheter 35% 44% 32% 31% 11% 9% 7% 4% 22%

Social ind. - Sociala arbetsförhållanden 46% 45% 26% 25% 21% 30% 29% 31% 32%

Social ind. - Samhälle 31% 23% 13% 19% 25% 11% 25% 33% 22%

Social ind. - Produktansvar 22% 15% 16% 36% 22% 12% 7% 22% 19%

Totalt per bransch 38% 38% 22% 26% 21% 17% 13% 21% 24%
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Bilaga 7, Checklistan

Bilaga 7, Ekonomiska indikatorer Miljöindikatorer

Checklistan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Industri

1 ABB x x x x x x x x
2 Alfa Laval x x x x x x x
3 Assa Abloy x x x x
4 Atlas Copco x x x x x x x x x x x x x x x x
5 Hexagon x x x x x x x
6 Lindab x x x x x x
7 NCC x x x x x x x x
8 Saab x x x x x x x x x x
9 Sandvik x x x x x x x x x x x x x x x
10 SAS x x x x x x x x x x x x x x x
11 Scania x x x x x x x x x
12 Seco Tools x x x x x x x x x x x x x x x
13 Securitas x x x x x x x
14 Skanska x x x x x x x x x x x x x x
15 SKF x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 Trelleborg x x x x x x x x x x x x x x x x
17 Volvo x x x x x x x x x x x x x x

Material

18 Boliden x x x x x x x
19 Holmen x x x x x x x x x
20 Lundin mining x x x x x x x x
21 SCA x x x x x x x x x x x x x
22 SSAB x x x x x x x x x x x x
23 Stora Enso x x x x x x x x x x x x x x x x

Sällanköpsvaror

24 Autoliv x x x
25 Electrolux x x x x x x x x x x x x
26 Eniro x x x x x x x
27 H&M x x x x x x
28 Husqvarna x x x x x x
29 MTG x x x x
30 Nobia x x x x x x x x

Dagligvaror

31 Axfood x x x x x x x x x x
32 Hakon Invest x x x x x x x x
33 Oriflame x x x x x x x x x
34 Swedish Match x x x x x x x x x x x

Hälsovård

35 AstraZeneca x x x x x x x x x x
36 Elekta x x x x x
37 Getinge x x x x x x x
38 Nobel Biocare x x x x x x x x x

Finans

39 Castellum x x x x x x x x x x
40 D. Carnegie & Co x x x x
41 Fabege x x x x x x x
42 Hufvudstaden x x x x x x x x
43 Industrivärlden x x x
44 Investor x x x x x x
45 JM x x x x x x x x x x
46 Kaupthing Bank x x x
47 Kinnevik x x x x
48 Kungsleden x x x
49 Latour x x x x x
50 Lundbergsföretagen x x
51 Melker Schröling x x x x
52 Nordea Bank x x x x x x
53 Ratos x x x x x
54 SEB x x x x x x x x x
55 SHB x x x x x x
56 Swedbank x x x x x x x x

IT

57 Axis x x x
58 Ericsson x x x x x
59 TietoEnator x x x x x x x

Teleoperatör

60 Millicom x x x x x x x x
61 Tele2 x x x x x x x
62 TeliaSonera x x x x x x x x x
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Industri

ABB

Alfa Laval

Assa Abloy

Atlas Copco

Hexagon

Lindab

NCC

Saab

Sandvik

SAS

Scania

Seco Tools

Securitas

Skanska

SKF

Trelleborg

Volvo

Material

Boliden

Holmen

Lundin mining

SCA

SSAB

Stora Enso

Sällanköpsvaror

Autoliv

Electrolux

Eniro

H&M

Husqvarna

MTG

Nobia

Dagligvaror

Axfood

Hakon Invest

Oriflame

Swedish Match

Hälsovård

AstraZeneca

Elekta

Getinge

Nobel Biocare

Finans

Castellum

D. Carnegie & Co

Fabege

Hufvudstaden

Industrivärlden

Investor

JM

Kaupthing Bank

Kinnevik

Kungsleden

Latour

Lundbergsföretagen

Melker Schröling

Nordea Bank

Ratos

SEB

SHB

Swedbank

IT

Axis

Ericsson

TietoEnator

Teleoperatör

Millicom

Tele2

TeliaSonera

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

x x x x x x
x x x x
x x x

x x x x x x x x x x x
x x x x x x

x x x x x x x
x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x
x x x x x x

x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x

x x x x x x
x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x

x x x x
x x x x x x x x

x x x x
x x x x

x x x

x x x x x x x x x

x x x
x x x

x
x x x x

x x x x x x x x
x x x

x x
x x x

x x x x x

x x x
x x x x x

x

x x x x x x x x
x x

x x x x
x x

x
x x x

x
x
x

x x x x x
x x x x x x

x x x

x

x x

x
x x x x
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Industri

ABB

Alfa Laval

Assa Abloy

Atlas Copco

Hexagon

Lindab

NCC

Saab

Sandvik

SAS

Scania

Seco Tools

Securitas

Skanska

SKF

Trelleborg

Volvo

Material

Boliden

Holmen

Lundin mining

SCA

SSAB

Stora Enso

Sällanköpsvaror

Autoliv

Electrolux

Eniro

H&M

Husqvarna

MTG

Nobia

Dagligvaror

Axfood

Hakon Invest

Oriflame

Swedish Match

Hälsovård

AstraZeneca

Elekta

Getinge

Nobel Biocare

Finans

Castellum

D. Carnegie & Co

Fabege

Hufvudstaden

Industrivärlden

Investor

JM

Kaupthing Bank

Kinnevik

Kungsleden

Latour

Lundbergsföretagen

Melker Schröling

Nordea Bank

Ratos

SEB

SHB

Swedbank

IT

Axis

Ericsson

TietoEnator

Teleoperatör

Millicom

Tele2

TeliaSonera

Sociala indikatorer

Mänskliga rättigheter Sociala arbetsförhållande

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14

x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x
x x x

x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x

x x x x x x x
x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x

x x x
x x x x

x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x

x x
x x x x x x x x

x x
x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x
x x x

x x x x
x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x
x x x

x x x x
x x x x

x x x x x
x

x x x x x
x x x x x x x

x x x x
x x x x x

x x x x x x
x x x x
x x
x x x
x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x
x x x x x x x

x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x
x x x x x x
x x x x x

x x x
x x x x

x x x x x x x
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Industri

ABB

Alfa Laval

Assa Abloy

Atlas Copco

Hexagon

Lindab

NCC

Saab

Sandvik

SAS

Scania

Seco Tools

Securitas

Skanska

SKF

Trelleborg

Volvo

Material

Boliden

Holmen

Lundin mining

SCA

SSAB

Stora Enso

Sällanköpsvaror

Autoliv

Electrolux

Eniro

H&M

Husqvarna

MTG

Nobia

Dagligvaror

Axfood

Hakon Invest

Oriflame

Swedish Match

Hälsovård

AstraZeneca

Elekta

Getinge

Nobel Biocare

Finans

Castellum

D. Carnegie & Co

Fabege

Hufvudstaden

Industrivärlden

Investor

JM

Kaupthing Bank

Kinnevik

Kungsleden

Latour

Lundbergsföretagen

Melker Schröling

Nordea Bank

Ratos

SEB

SHB

Swedbank

IT

Axis

Ericsson

TietoEnator

Teleoperatör

Millicom

Tele2

TeliaSonera

Samhälle Produktansvar

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9

x
x x x x

x x x x x x

x
x x x x
x x x x x x
x x x x x
x x x x x x x
x x x
x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x

x
x

x
x x x x x x x

x x
x x x x x x x

x
x x x x x
x x
x x x x x

x x

x x

x x x x x
x x x
x x

x x x x x x x x x

x x x x x x
x

x x x
x x x x x x

x x
x

x x x
x x

x
x

x x
x x

x

x

x x x x x x x
x

x x x
x x x x
x x x x

x x
x x x x
x x

x x
x x x
x x x x x x x x x
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