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Sammanfattning 
Inledning: De senaste åren har det blivit allt viktigare för företagen att ta mer ansvar 

och att vara mer genomsynliga för alla intressenter. För att vara mer trans-
parent kan företagen upprätta en speciell hållbarhetsredovisning som består 
av tre delar; miljö, socialt ansvar samt finansiell rapportering.  De flesta av 
de stora och mest välkända företagen i Sverige har påbörjat någon form av 
hållbarhetsarbete. Det vanligaste ramverket med riktlinjer är i idag GRI 
(Global Reporting Initiative) 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om hållbarhetsredovisningar 
upprättade av företag som är anslutna till GRI är av bättre kvalitet än andra 
hållbarhetsredovisningar som är upprättade av företag som inte är anslutna 
till GRI, samt hur väl riktlinjerna följs av de anslutna företagen. 

Metod: I den här studien används en kvantitativ metod för att få en bred studie där 
generella samband kan hittas. Den data som används är sekundärdata i form 
av årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Analysen sker med hjälp 
av beskrivande statistik, konfidensintervall samt Spearman’s rho.  

Resultat: Studien kom fram till att de företag som är anslutna till GRI generellt sett 
upprättar hållbarhetsredovisningar av bättre kvalitet än de företag som inte 
är anslutna till GRI. Det varierar dock kraftigt i vilken utsträckning de an-
slutna företagen följer GRI:s riktlinjer. Några av de anslutna företagen re-
dovisar mycket bra men flera av de anslutna företagen redovisar väldigt då-
ligt. Studien av företagens hållbarhetsredovisningar delades in i tre olika de-
lar. Det visade sig då att de GRI anslutna företagen inte redovisar bättre på 
alla delar, utan de ekonomiska rapporterna redovisades bättre av de företag 
som inte är anslutna till GRI. Det sociala och miljömässiga ansvaret redovi-
sades bättre av de GRI anslutna företagen. Undersökningen visade också att 
det finns ett samband mellan dels företagens storlek och hållbarhetsredo-
visningens kvalitet och dels även antal sidor som hållbarhetsredovisningen 
omfattar gentemot hållbarhetsredovisningens kvalitet.    
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Abstract 
Introduction: During the last years it has become more important for companies 

to take more responsibility and to be more transparent towards all 
stakeholders. To be more transparent companies can establish a sus-
tainability report that consists of three parts; environment, social re-
sponsibility and financial reporting. Most of the large and well 
known companies in Sweden have started some kind of sustainabili-
ty work. The most common framework is today GRI (Global Re-
porting Initiative).  

Purpose: The purpose with this thesis is to examine if sustainability reports 
established by companies that are attached to GRI are of better qua-
lity than other sustainability reports established of companies that 
are not attached to GRI and how well the guidelines are being fol-
lowed by the attached companies.    

Method: In this study a quantitative method is used to receive a broad study 
where general connections can be found. The data that is used is se-
condary data in the form of annual reports and sustainability rep-
orts. The analysis is made with descriptive statistics, confidence in-
tervals and Spearman’s rho.  

Results: The study concluded that the companies that are attached to GRI 
establish sustainability reports of higher quality in general than com-
panies not attached to GRI. Though, it varies a lot in how well the 
companies that are attached to GRI follow the guidelines. Some of 
the attached companies report very well but several of the attached 
companies reports very bad. The study of sustainability reports was 
divided into three different parts. The study concluded that GRI at-
tached companies do not report better in all parts of the reports. 
The financial part was reported better by the companies not atta-
ched to GRI. The social and environmental responsibilities were re-
ported better by the attached companies. The study also showed 
that there was a connection between both the companies’ size and 
the quality of the sustainability report. And the number of pages of 
the sustainability report towards the quality of the sustainability rep-
ort. 
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1 Inledning 

 
I detta inledande kapitel introducerar vi bakgrunden till hållbarhetsredovisning samt ställer upp uppsatsens 
problem och syfte. 

 

1.1 Problemintroduktion 

På 1940-talet upprättades en konvention för att förhindra utrotning av djur och växtarter i 
Nord och Sydamerika. Denna konvention betraktas av många som den första skrivelsen 
med ett bevarande syfte. Efter denna konvention upprättades fler principer och lagstiftning 
tillkom med syfte att skydda miljön. Sverige fick sin första naturvårdslag år 1964. Det stora 
globala genombrottet kom med den så kallade Bruntlandsrapporten, ”Vår gemensamma 
framtid” år 1987. Efter denna rapport har det de senaste åren tillkommit någon form av 
större miljööverenskommelse och skrivelse varje år. Allt fler företag har under årens lopp 
valt att uppföra särskilda miljöredovisningar. Dessa miljöredovisningar har utvecklats till att 
omfatta även hur väl företagen tar sitt sociala ansvar (Larsson, 2002).  

Miljöredovisning har införts i företagen på grund av olika anledningar. En anledning är att 
trycket från företagens intressenter har varit så starkt att företagen har varit tvungna att in-
föra miljöredovisning. I andra företag har det varit en medveten strategisk satsning. I de här 
fallen har initiativet kommit inifrån företagen själva. Miljöredovisningen har då blivit ett 
konkurrensmedel. Miljöredovisning har även införts från ett tredje perspektiv, här har någ-
ra experter blivit tilldelade att ”lösa” företagens problem angående miljöfrågor. Miljöfrå-
gorna är då helt skilda ifrån den övriga affärsverksamheten, det som har med miljö att göra 
sköts för sig (Bergström, Catasús & Ljungdahl, 2002).  

De senaste åren har det blivit allt viktigare för företagen att ta mer ansvar och att vara mer 
genomsynliga för alla intressenter. Allt fler intressenter frågar inte bara efter kvalitet och 
pris. De vill veta under vilka omständigheter produktionen sker, vilka underleverantörerna 
är och frågor som berör etik och moral. För att bli mer transparenta kan företagen upprätta 
en speciell hållbarhetsredovisning som består av tre delar – miljö, socialt ansvar samt en fi-
nansiell rapport. Detta kallas också för triple bottom line rapportering (Larsson, 2002). En 
definition av transparens är: ”Fullständig redovisning av processer, rutiner och antaganden 
i rapportarbetet är grundläggande för trovärdighet” (Carty, Enell & Piper, 2005, s.71).  

Triple bottom line började utvecklas på 1970-talet, det är dock på senare år detta synsätt 
fått uppmärksamhet. Detta är ett av två synsätt för att se på företagets ägarstyrning och re-
dovisning. Det andra, mer traditionella synsättet är att företagen inriktar sig på vinstmaxi-
mering och aktieägarnas intressen. På senare år har företagens inställning ändrats och det 
har blivit allt viktigare att ta hänsyn till alla intressenter (Fagerfjäll, Frankental & House, 
2001). 

Hållbarhetsredovisningar efterfrågas alltmer av samhället. Inom den politiska världen 
märks detta tydligt genom att EU under 2001 uppmuntrade företag att lämna hållbarhets-
redovisningar. I juli 2001 gav EG kommissionen ut en skrift som kallas Grönbok som in-
nehåller ett ramverk för företagens sociala ansvar (EG-kommissionen, 2001). Årsredovis-
ningslagen har under 2005 ändrats beträffande förvaltningsberättelsens innehåll. Den är 
numera mer restriktiv när det gäller redovisning av icke-finansiell information 
(www.regeringen.se, 2004). Även i massmedia har det på senare år debatterats om företa-
gens sociala ansvar (Löhman & Steinholtz, 2003). 
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De flesta av de stora och de mest välkända företagen i Sverige har påbörjat någon form av 
hållbarhetsarbete. Dock är det många som inte har kommit igång med det på allvar. Före-
tagen anser att de saknar överblick och praktiska tillvägagångssätt. Som svar på detta har 
flera internationella organisationer arbetat fram genomgripande initiativ som agenda 21, 
Global Compact, SA8000, GRI, AA1000 och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 
Riktlinjerna har inte resulterat i några färdiga koncept, utan alla bygger på att företagen själ-
va måste identifiera sig själva i förhållande till omvärlden och intressenter (Löhman och 
Steinholtz, 2003). 

Enligt Löhman och Steinholtz (2003) är det vanligaste ramverket med riktlinjer för hur fö-
retag kan redovisa hållbarhet idag GRI, Global Reporting Initiative. GRI är en oberoende 
institution som etablerades 1997 av the Coalition for Environmentally Responsible Eco-
nomies och som samarbetar med FN. De har uppdraget att utveckla globala riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning på företagsnivå. Organisationen vill sprida ett allmänt accepterat 
ramverk för frivilliga redovisningar av företagens ekonomiska, miljömässiga och sociala 
prestationer. Målet för GRI är att hållbarhetsredovisningar ska bli rutin för alla företag och 
få dem att bli lika trovärdiga som de finansiella rapporterna (www.globalreporting.org). 

Grunden i GRI bygger på de tre aspekterna i ”triple bottom line”. De definieras som:  

- miljöaspekter, där påverkan genom produktionsprocesser, varor och tjänster inklu-
deras. Andra aspekter kan vara luft, vatten, flora och människors hälsa.  

- sociala aspekter, inkluderar behandling av minoriteter, samhällsengagemang, natio-
nell och global policy och barnarbete.  

- finansiella aspekter, ska inte begränsas till de finansiella rapporterna utan även in-
kludera aktiviteter som skapar efterfrågan, bidrag till samhället och anställdas löner.  

Riktlinjerna ger rekommendationer för hur företaget ska bli uthålligt och de innehåller även 
förklarande information om hur rekommendationen följs och tolkas. Riktlinjerna är uppde-
lade i fem sektioner.  

1. Vision och strategi 
2. Företagets profil 
3. Ägarstyrning och ledningssystem 
4. Innehållsförteckning för GRI:s riktlinjer 
5. Prestandaindikatorer  

(www.globalreporting.org) 

1.2 Problemdiskussion 

Syftet med GRI:s riktlinjer är att alla hållbarhetsredovisningar ska vara så jämförbara som 
möjligt genom att företagen redovisar samma information och med samma mätenheter 
(www.globalreporting.org). Följs inte GRI:s riktlinjer är det ett problem för då går det inte 
att jämföra företagens hållbarhetsarbete. En stor utmaning för GRI är att skapa riktlinjer 
som är anpassade för alla olika typer av företag i olika branscher. En annan utmaning för 
GRI är att lyckas övertyga företag om att följa deras riktlinjer. Problem för företag med att 
följa GRI:s riktlinjer kan vara att det är omständigt, tidskrävande, kostsamt samt att de 
måste redovisa information som de annars inte skulle ha gjorts(Willis, 2003). 

Efterföljs inte GRI:s riktlinjer är det ett problem både för GRI och för företagens intres-
senter. Det är ett problem för GRI eftersom de då inte uppnått sitt syfte med att hållbar-
hetsredovisningarna ska vara jämförbara och av hög kvalitet. Utifrån intressenternas per-
spektiv är det ett problem ifall inte riktlinjerna efterföljs då de inte får tillräcklig och rätt in-
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formation. Intressenterna kan inte heller jämföra hållbarhetsredovisningar från olika företag 
med varandra eller över tiden, ifall inte samma typ av information redovisas.  

Ett annat problem för GRI är ifall de företag som upprättar hållbarhetsredovisning utan att 
vara anslutna till GRI ändå redovisar enligt riktlinjerna. Redovisar företag samma informa-
tion som är angivit i riktlinjerna utan att vara anslutna förlorar GRI:s riktlinjer trovärdighet. 
Finns det ingen skillnad i kvaliteten och jämförbarheten på hållbarhetsredovisningarna mel-
lan de företag som är anslutna till GRI och de företag som inte är det, uppfylls inte GRI:s 
syfte. Genom att dela upp studien av hållbarhetsredovisningar efter triple bottom line prin-
cipen kan eventuella skillnader identifieras mellan hur väl de olika delarna redovisas av fö-
retag. Det är då lättare att se i vilken del eventuella skillnader finns. 

Ett ytterligare problem för GRI kan vara om det finns något annat samband som avgör 
hållbarhetsredovisningarnas kvalitet utöver GRI:s riktlinjer, t ex samband mellan företagens 
storlek och kvalitet på hållbarhetsredovisning. GRI:s riktlinjer ska vara oberoende av 
bransch och storlek (www.globalreporting.org). Har företagens storlek betydelse blir det ett 
problem för GRI, då deras mål om oberoende inte uppfylls. 

Den här studien undersöker om de ovan nämnda problemen existerar. Följs GRI:s riktlin-
jer finns det inga av de ovan nämnda problemen, utan de uppstår först då riktlinjerna inte 
följs. Utifrån den här problemdiskussionen har forskningsfrågorna i kapitel 1.3 formulerats.  

1.3 Forskningsfrågor  

För närvarande finns det 20 företag som är registrerade i Sverige på GRI:s hemsida 
(www.globalreporting.com). De flesta av de här företagen är stora och börsnoterade. Föl-
jande problem ska undersökas i denna studie:  

• Hur väl följer de GRI anslutna företagen GRI:s riktlinjer?  
• Följer de företagen som är anslutna till GRI riktlinjerna bättre än de som redovisar 

hållbarhetsredovisning utan att vara anslutna till GRI?  
• Är det någon skillnad mellan hur väl företagen redovisar de tre olika triple bottom 

line delarna i hållbarhetsredovisningarna? 
• Finns det något samband mellan antalet anställda företagen har och hur stor deras 

omsättning gentemot kvaliteten på deras hållbarhetsredovisningar? 
• Finns det något samband mellan antalet sidor som hållbarhetsredovisningen omfat-

tar i relation till hur bra hållbarhetsredovisningarna är? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om hållbarhetsredovisningar upprättade av 
företag som är anslutna till GRI är av bättre kvalitet än andra hållbarhetsredovisningar som 
är upprättade av företag som inte är anslutna till GRI, samt hur väl riktlinjerna följs av de 
anslutna företagen.  

1.5 Intressenter 

Vår undersökning vänder sig främst till företag som överväger att redovisa enligt GRI:s 
riktlinjer, för att undersöka om det är någon mening med att ansluta sig till GRI. Studien 
riktar sig även till GRI för att se hur väl deras riktlinjer följs och var styrkorna och svaghe-
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terna ligger i de nuvarande riktlinjerna. Även GRI anslutna företag kan ha nytta av den här 
undersökningen, då de kan se hur väl de egentligen följer de riktlinjer som de frivilligt har 
anslutit sig till. Slutligen kan denna undersökning vara intressant för studenter och lärare 
med ett intresse av hållbarhetsredovisning. 
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2 Tre olika sätt att mäta hållbarhet 

 
I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som använts i studien. Först redogörs för intressentmodel-
len som beskriver sambandet mellan ett företag och de som har intresse i företaget. Nästa teori som presente-
ras är Triple Bottom Line, den beskriver hur företaget tar sitt ansvar inom tre områden: miljö, socialt och 
ekonomiskt.  Det tredje sättet beskriver hur hållbarhet mäts enligt riktlinjer från Global Reporting Initia-
tive, GRI. Till sist diskuteras hur de tre teorierna kan kopplas samman till varandra och till uppsatsens 
problem.  

 

2.1 Intressentmodellen 

Förr hade ägarna och företagsledarna ett synsätt som gjorde de mer slutna från omvärlden. 
Ägarna opponerade sig mot insyn och offentlighet i företagets angelägenheter och ledning-
en menade att de var auktoriteterna som kunde styra och organisationen. Detta synsätt kri-
tiserades starkt och ledde till ett nytt synsätt där företag är öppna system med kopplingar 
och relationer till omvärlden. Alla organisationer verkar i och påverkas av en omvärld. Fö-
retagen har ansvar för att anställda ska få lön, kunders behov ska tillgodoses, leverantörer 
betalas, statliga och kommunala myndigheter som kräver skatt och aktieägarna vill ha av-
kastning på sitt kapital. (Ohlin, 1982) Meningen med intressentmodellen är att den ska utgå 
från att alla intressenter har olika uppfattningar och förmåga att påverka hur företaget bör 
agera (Deegan, 2002).  

Enligt Lundahl och Skärvad (1982) ser intressentmodellen företaget ur ett företagsled-
ningsperspektiv som fokuserar på hur ledarna i företaget hanterar omvärlden. Intressent-
modellen är till stora delar utvecklad från jämviktsteorin som handlar om organisationers 
villkor för att överleva. Med jämvikt menas organisationers förmåga att skapa belöningar 
till intressenter i tillräckligt hög grad för att dessa också i fortsättningen ska vara villiga att 
bidra till organisationens verksamhet. Om en organisation förbrukar mer än den skapar, 
hotas existensen. Om organisationen växer är detta ofta men inte alltid ett tecken på att den 
klarar av att skapa tillräckligt mycket belöningar för att hålla en positiv bidragsbalans till in-
tressenterna. Denna teori är nära relaterad till de allra flesta organisationers grundidé att ha 
förmågan att skapa värde som är högre än värdet av bidragen. (Lundahl& Skärvad, 1982) 

Enligt Lundahl & Skärvad (1982) introducerades jämviktsteorin i Sverige på 1960-talet av 
Eric Rehnman. Den kallades då också för koalitionsmodellen och belöningsmodellen men 
efter ett tag blev intressentmodellen det etablerade namnet. Modellen utvecklades från att 
bara vara en teori för hur organisationer ska överleva till att också inkludera teorier om hur 
konflikter uppstår och löses i ett företag, det vill säga förmågan att handskas med motsätt-
ningar på ett konstruktivt sätt.  

Målet för företagen är att göra kompromisser för att tillgodose de olika intressenternas krav 
i så stor utsträckning som möjligt. De måste därför göra avvägningar och prioriteringar 
mellan kraven för att få balans och för att säkra företagets fortsatta drift och utveckling. 
Förhoppningsvis kan då olika intressenters krav uppnås fast vid spridda tidpunkter. Rela-
tionerna mellan företag, deras kunder och leverantörer har stärkts vilket leder till intres-
sentmodellens relevans ökat. Nu för tiden söker sig företagen mer och mer ut på den inter-
nationella marknaden och där är det än mer viktigt att få rätt information och goda kontak-
ter med rätt personer (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). Deegan, (2002) menar att kommu-
nikation är mycket betydelsefullt för att informera intressenter och påverka dem för att få 
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stöd. Det är också viktigt att kommunicera för att få veta om företagets agerande motsvarar 
intressenternas förväntningar. 

2.2 Triple Bottom Line 

John Elkington myntade uttrycket triple bottom line (TBL) år 1994, men det var först år 
1999 som TBL slog igenom. TBL består av tre grundläggande pelare som handlar om att 
företag inte ska ta hänsyn bara till ekonomiska aspekter utan även ta sitt sociala och miljö-
mässiga ansvar (Elkington, 2004). När TBL används i sin mest begränsade form är det ett 
ramverk för att mäta och rapportera gemensamma prestationer gentemot ekonomiska, so-
ciala och miljömässiga parametrar. I sin bredaste form används TBL för att fånga alla vär-
deringar, utsläpp och processer som företag måste anpassa sig till för att minimera skador 
från aktiviteter och för att skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde (Edwards, 
Andres R, 2005).   

TBL är enligt Elkington (2004) starkt knuten till sju sammanlinkade revolutioner inom 
hållbarhet. Se figur 2.1. 

 Gammalt mönster  Nytt mönster 

1. Marknad Marknadsdominans  Konkurrens 

2. Värderingar Hård  Mjuk 

3. Genomsynlighet Stängd  Öppen 

4. Livscykelteknologi Produkt  Funktion 

5. Samverkan Isolering  Symbios 

6. Tid Bred  Lång 

7. Bolagsstyrning Uteslutande  Fullständig 

  

 

Marknad: Den första revolutionen är till stor del driven av konkurrens. I framtiden kommer 
företag att verka inom marknader som är mer konkurrensutsatta än någon gång tidigare i 
historien. Allt fler företag känner sig utmanade av kunder och av de finansiella marknader-
na när det rör sig om sina prestationer och åtagande beträffande TBL. Företag kommer att 
i allt större utsträckning att använda sig TBL vid investeringar.  

Värderingar: Den andra revolutionen handlar om värderingar. När värderingar förändras, 
vilket de gör med jämna mellanrum, kan hela samhällen förändras. Det som förut verkade 
som en självklarhet kan förändras radikalt när företagen förändrar sina värderingar. 

Genomsynlighet: Revolution nummer tre rör företags genomsynlighet. Genomsynlighet för-
väntas att accelerera med hög hastighet inom en snar framtid. Processen beträffande 
genomsynlighet drivs av nya värderingar, under de senaste åren har informationsteknologin 
förändrats radikalt, alltifrån parabol-tv till Internet. Intressenter efterfrågar alltmer informa-
tion om hur det går för och vilka planer företagen har. Informationen används bland annat 
för att jämföra företag sinsemellan. GRI:s riktlinjer är den största symbolen för den här 
trenden. 

Figur 2.1 Elkington, 2004 
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Livscykelteknologi: Den fjärde revolutionen, livscykelteknologi, både styr och styrs av genom-
synlighet. Förut fokuserade företagen på att sälja så mycket som möjligt och på att generera 
så höga vinster som möjligt. Numera har det blivit allt viktigare med framställningen av 
produkterna och att hela produktionsprocessen sker på ett bra sätt utifrån alla tre aspekter 
av TBL.  

Samverkan: Nya former av samverkan behandlas under revolution nummer fem. Organisa-
tioner som en gång i tiden ansåg sig vara fiender har nu insett att samarbete är nödvändigt 
mellan organisationer, även om de är konkurrenter.  

Tid: Den sjätte revolutionen talar om de förändringar som skett inom hur vi uppfattar och 
hanterar tiden. ”Ont om tid” och ”tid är pengar”, detta är exempel på uttryck som används 
tillsammans med tid. Tidsuppfattningen har blivit ”bredare”. Vi får tillgång till mer och mer 
information varje minut. TBL fokuserar på att ändra den ”breda” tidsaspekten mot att tän-
ka i ett längre perspektiv. Nu för tiden tänker politiker och många företagsledare inte i läng-
re tidsperspektiv än ett par, tre år. Detta är något TBL ändrar på genom att fokusera på vad 
som händer på lång sikt, vilka konsekvenser dagens handlande får i framtiden.  

Bolagsstyrning: Revolution nummer sju grundar sig på alla de sex föregående revolutionerna. 
Företagen ställs inför nya frågeställningar, t ex: Vad är syftet med verksamheten?, Vem be-
stämmer hur företaget ska styras?, Vilken är den bästa balansen mellan aktieägarna och öv-
riga intressenter? (Elkington, 2004) 

2.3 GRI:s riktlinjer1  

GRI grundades 1997 av the Coalition for Environmentally Responsible Economies 
(CERES) i samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP). Organisationen bildades för att ut-
veckla tekniker för hållbarhetsredovisning. Teknikerna som utvecklats kan jämställas med 
regler för den finansiella redovisningen när det gäller jämförbarhet, trovärdighet och regel-
bundenhet av rapporterad information. GRI arbetar för att uppfylla detta tillsammans med 
företag, ideella, sociala och miljöorganisationer, redovisningsorganisationer, investerare och 
andra intressenter världen över.  

GRI är en långsiktig internationell process som har målet att utveckla och sprida globalt 
användbara riktlinjer för hållbarhetsredovisningar. Riktlinjerna ska vara frivilliga att använ-
da för företag som vill redovisa sina finansiella, miljörelaterade och sociala prestationer. 
Syftet med riktlinjerna är att assistera företaget och dess intressenter att på ett tydligt sätt 
förstå vad företagets hållbara utveckling bidrar med. 

De turbulenta första åren på 2000-talet med företagsskandaler och den starka globalisering-
en har gjort att frågor gällande globalt arbete, bolagsstyrning, trovärdighet och medborgar-
skap, blivit mycket viktiga och lett till en fortgående expansion av GRI. Efterfrågan för 
allmänt accepterade riktlinjer för att redovisa hållbarhet har blivit större av företag, men 
också av det civila samhället och av staten. GRI:s riktlinjer innefattar inkluderande, genom-
synlighet och neutralitet som ska ge ett konkret utryck för tillförlitlighet.  

GRI:s riktlinjer består av tre delar där del A är en generell beskrivning av hur riktlinjerna 
kan användas, del B innehåller principer för hur rapporteringen ska gå till och del C anger 
vilket innehåll rapporten ska ha.   

                                                 

1 All information under 3.1GRI:s riktlinjer är hämtad från www.globalreporting.org  
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2.3.1 Del A 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för företag att upprätta sina hållbarhetsredovisningar, 
vanligt är uppförandekoder och ledningssystem. I motsats till dem är GRI:s riktlinjer ett 
ramverk som underlättar för organisationer att beskriva följden av användandet av riktlin-
jerna. I hållbarhetsredovisningarna rapporterar företagen hur de tar sitt ansvar inom finan-
siella, miljörelaterade och sociala områden. Riktlinjerna beskriver principer för vilket inne-
håll företags hållbarhetsredovisningar ska ha. Riktlinjerna bistår även företag med hur de 
ska presentera en rimlig och balanserad skildring av hur de uppfyller de tre aspekterna av 
triple bottom line. GRI verkar för att rapporter inom hållbarhetsredovisning ska kunna 
jämföras mellan organisationer, även om organisationerna varierar mycket sinsemellan. 
Slutligen verkar även GRI för att underlätta för intressenter att engagera sig i företagen. 
Målet med att rapportera enligt GRI är att hela tiden föra en dialog med intressenterna. 
Misslyckas företagen att informera sina intressenter förlorar rapporten värde.   

GRI:s riktlinjer är klara och tydliga med att hållbarhetsredovisning varken börjar eller slutar 
med upprättandet av en viss rapport. Riktlinjerna är inte anpassade för företag inom en 
speciell sektor eller av en viss storlek, utan de ska passa olika typer av organisationer. Ut-
vecklingen av riktlinjerna har skett med fokus på företag, dock har även andra organisatio-
ner såsom statliga myndigheter och ideella organisationer också använt sig av GRI. GRI är 
inte substitut för vad de nationella lagarna och reglerna föreskriver, utan ska ses som ett 
komplement. 

Riktlinjerna ger en grundläggande bas för vad som ska vara med i rapporterna. GRI förvän-
tar sig att organisationerna själva utvecklar sina rapporter så att de passar in i företagens 
unika situationer. Detta kan göras genom att organisationerna: 

• Definierar avgränsningar i rapporten. 
• Lägger till extra innehåll såsom olika indikationer och diskussioner, dessa är ofta 

framställda i samråd med intressenterna.  
• Använder sig av ett format som är skräddarsytt för organisationen.  

2.3.2 Del B 

Det finns flera likheter mellan GRI:s riktlinjer och traditionell finansiell rapportering men 
det finns också stora skillnader. Del B i GRI går igenom de principer som är väsentliga för 
tillvägagångssättet att rapportera enligt GRI. 

Del B i GRI behandlar rapporteringsprinciper för att upprätta en balanserad och relevant 
rapport som behandlar resultat för ekonomi, miljö och socialt ansvar. Målet är där att strä-
va efter långsiktig hållbarhet. Rapporterna ska vara jämförbara över tiden och mellan orga-
nisationer. Del B består av elva principer som ska forma rapporten. De ger riktlinjer över 
vad som ska tas med, ger försäkran om kvalitet, trovärdighet och ger information om till-
gänglighet. 

De två viktigaste principerna är genomsynlighet och inkludering. Dessa representerar start-
punkten för rapporteringsprocessen. Alla beslut om hur, när och vad som ska rapporteras 
tar hänsyn till dessa principer.  

- Genomsynlighet betyder att alla processer, procedurer och antaganden ska visas för 
att maximera trovärdigheten. Alla användare ska kunna tro på och kunna tolka den 
rapporterade informationen. Företagen har ansvarsskyldighet gentemot intressen-
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terna och genomsynlighet i rapporten ger en klar och öppen förklaring till företa-
gets handlingar till dem som har rätt eller anledning till att ifrågasätta företaget. 

- Inkludering innebär att det rapporterande företaget ska engagera sina intressenter 
för att få hjälp med att fokusera på att ständigt kunna förbättra kvalitén på rappor-
ten. Intressenternas synvinkel är nödvändig för att få en meningsfull rapport och 
måste hela tiden integreras i det löpande arbetet med att ta fram en rapport. Efter-
som det är fler typer av användare med olika behov och förväntningar av hållbar-
hetsredovisningar, än traditionella finansiella redovisningar, är det viktigt att en 
hållbarhetsredovisning är tydlig och lättförstålig.  

De övriga principerna är: 

- Möjligheten att revidera. Rapporterad information bör samlas in, analyseras och rap-
porteras på ett sätt så att det blir möjligt för interna och externa revisorer att försäk-
ra att informationen är trovärdig. Företaget måste låta sig själva bli undersökta för 
att kunna ge en exakt bild av sig själva till både interna och externa parter. I det 
fortlöpande arbetet med att skriva rapporten ska företagen alltid fråga sig själva om 
informationen är presenterad på ett sådant sätt att de interna och externa parterna i 
framtiden kan undersöka trovärdighet, överensstämmelse och noggrannhet. 

- Fullkomlighet av information; all information som är relevant för användare som rör 
organisationens ekonomiska, miljörelaterade och sociala resultat ska finnas med i 
rapporten. Informationen ska framställas på ett sätt som är i linje med den uttalade 
avgränsningen, omfattningen och tidsperioden. Denna princip refererar till att i de-
talj redovisa all information som är relevant till intressenter inom den uttalade av-
gränsningen. För att veta om informationen är av vikt för intressenter ska företaget 
konsultera med intressenter men också ta hänsyn till samhället som ska ses som 
delaktiga i företaget. 

- Relevans; Företaget måste avgöra om informationen är tillräckligt betydelsefull för 
att rapporteras. Betydelsefullheten i informationen är kopplad med hur användaren 
har nytta av den i sin beslutsprocess. Syftet med att rapportera är att ge svar på in-
tressenternas behov på ett neutralt och balanserat sätt. Därför ska tyngdpunkten 
ligga på att tillhandahålla service åt användarnas speciella behov. 

- Hållbarhet; Företagen ska tänka i ett större perspektiv hur deras resultat påverkar 
ekonomin, miljön och samhället. Detta är en av kärnfrågorna när det gäller hållbar-
hetsredovisning och är en av de viktigaste skillnaderna mot traditionell finansiell 
rapportering.  

- Exakthet; För att användarna av rapporten ska kunna fatta säkra beslut är det viktigt 
att informationen ska vara exakt och inte innehålla fel. Eftersom finansiell, miljöre-
laterad och social information skiljer sig, och kan vara allt från kvalitativa upplys-
ningar till kvantitativa mätningar måste företaget vara noggranna vilken typ av in-
formation det är och vad den är till för. Företaget ska också tydligt förklara vilka 
metoder och tillvägagångssätt de använder för att få fram den information de redo-
visar. På så sätt förstärker de genomsynligheten ytterligare. 

- Neutralitet; hänvisar till en rättvis och faktisk presentation av företagets ekonomiska, 
miljörelaterade och sociala resultat. Rapporter ska innehålla information som väljs 
eller presenteras opartiskt. Därför kan informationen vara både gynnsam och miss-
gynnsam och ska inte innehålla under- och överskattningar av företagets insatser. 

- Jämförbarhet; företaget ska vara konsekvent i den omfattning de rapporterar. Ändras 
något måste det ges information om de förändringar som gjorts. Detta är betydelse-
fullt eftersom företagens resultat och verksamhet ska kunna jämföras över tiden, 
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samt kunna jämföras med andra företag. Användarna av informationen kan då lät-
tare bedöma olika aspekter och fatta beslut efter det. 

- Klarhet; är i vilken utsträckning informationen är begriplig och användbar av en 
mångfaldig användargrupp. I traditionella finansiella rapporter finns ofta ett under-
förstått antagande att läsaren har en viss kunskap och erfarenhet eftersom den pri-
mära användaren ofta är en investerare. Rapporterar företaget enligt GRI:s riktlinjer 
ska inte en primär grupp prioriteras utan lika stor tyngdpunkt ska läggas på alla in-
tressenter. Rapporten ska designas så att så många som möjligt ska kunna förstå 
och ta till sig informationen.  

- Regelbundenhet; Rapporterna ska komma på regelbunden basis för att tillmötesgå an-
vändarnas behov. Detta för att användarnas nytta av informationen ska bli maximal 
och att de effektivt kan använda den i sitt beslutsfattande. Rapportering av TBL är 
mest värdefullt när användarna kan förutsäga ett schema av vilken information som 
ska ges. 

2.3.3 Del C 

Del C av GRI innehåller riktlinjer för hur en rapport som följer GRI ska se ut. Den är inde-
lad i enlighet med TBL:s tre dimensioner: ekonomiska, miljörelaterade och sociala påverk-
ningar. Varje dimension har ett antal prestandaindikatorer som företagen ska inkludera. En-
ligt GRI kan dessa vara både kvalitativa och kvantitativa. De kvantitativa måtten lämpar sig 
väl vid enkla uppgifter men GRI rekommenderar att kvalitativa mått används i de fall de 
kvantitativa måtten är ofullständiga eller vilseledande. Kvalitativa mått passar enligt GRI 
även bättre när företaget rapporterar om komplexa situationer och där det är svårt att hitta 
kvantitativa mått. Del C är indelad i följande fem sektioner: 

1. Vision och strategi 

Vision och strategi är den första sektionen som skall vara med i hållbarhetsrapporten. Den 
här delen innehåller uttalanden om vilka strategier och visioner organisationen har för att 
nå hållbarhet. Den innehåller även ett uttalande från VD:n. Det viktigaste i den här sektio-
nen är att organisationen ska visa hur deras vision och strategi påverkar intressenterna samt 
hur framtida problem ska hanteras som rör de ekonomiska, miljörelaterade och sociala di-
mensionerna. 

2. Profil 

Den här sektionen innehåller information om hur rapporten skall läsas samt information 
om den rapporterande organisationen (t.ex. information om antalet anställda, produktions-
anläggningar, säte m.m.) 

3. Ägarstyrning och ledningssystem 

Den här delen innehåller information om hur företagets ledningsstruktur ser ut och med 
vilka system ledningen ska implementera vision och strategin. 

4. Innehållsförteckning 

Rapporten ska innehålla en innehållsförteckning över samtliga sektioner och deras indika-
torer.   

5. Prestandaindikatorer 
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Den sista sektionen listar prestandaindikatorer för organisationer som följer GRI. Indikato-
rerna är uppdelade i två kategorier, grundläggande och tilläggsindikatorer. De grundläggan-
de indikatorerna ska företagen ha med för att redovisa i enlighet med GRI:s riktlinjer. 
Tilläggsindikatorerna är mer djupgående. Prestandaindikatorerna är indelade i tre grupper 
som avser ekonomi, miljö och den sociala dimensionen av hållbarhet. Grupperingen är ba-
serad på triple bottom line-modellen som är avsedd att vägleda användarna av GRI. De är 
framtagna för att visa hur omvärlden påverkas av organisationen. Företagen ska dock inte 
se dessa tre kategorier som en begränsning för vad de ska redovisa eller inte. Vissa indika-
torer kan vara mer eller mindre relevanta för olika typer av företag. 

Ekonomiska prestandaindikatorer 

Enligt GRI:s riktlinjer innehåller de ekonomiska indikatorerna i hållbarhetsredovisningen 
mer än de vanliga finansiella nyckeltalen till företagsledningen och aktieägarna. GRI:s eko-
nomiska indikatorer försöker istället visa hur företaget samverkar med sina intressenter. 
Fokus i hållbarhetsredovisningens ekonomiska del enligt GRI ligger inte i att visa hur orga-
nisationens finansiella förmåga ändras, utan hur intressenternas finansiella förmåga föränd-
ras genom organisationens handlande. De ekonomiska prestandaindikatorerna delas in efter 
hur de påverkar samhället indirekt och direkt. De indikatorer som handlar om direkt påver-
kan försöker visa hur resurser skiftas mellan intressenterna och företaget. De indirekta in-
dikatorerna används för att mäta hur organisationen påverkar samhället. 

Miljörelaterade prestationsindikatorer 

De miljörelaterade indikatorerna är till för att visa hur organisationen påverkar miljön om-
kring företaget, det inkluderar ekosystem, land, vatten och luft. Enligt GRI är det viktigt att 
inkludera både absoluta och normerade värden. De absoluta är till för att ge information 
om hur mycket organisationen påverkar miljön. De normerade värdena är till för att visa på 
organisationens effektivitet samt för att underlätta jämförelsen med andra organisationer. 
Den rapporterande organisationen bör enligt GRI rapportera de miljörelaterade indikato-
rerna ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Prestationsindikatorer som berör socialt ansvar 

De här indikatorerna handlar om hur organisationen påverkar det sociala system där före-
taget verkar. De är till för att visa hur organisationen påverkar sina intressenter på lokal na-
tionell och global nivå. I den här gruppen finns det även indikatorer för organisationens 
immateriella tillgångar. En viktig del av den här gruppen handlar om företagets anställdas 
rättigheter och mänskliga rättigheter. Här har ILO (international labour organisation), FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter samt OECD:s ”Guidelines for multinational enterpri-
ses” en central roll.  

2.4 Sammanfattande diskussion 

Denna studie undersöker ifall det är avgörande att följa GRI:s riktlinjer för att uppnå hög 
kvalitet på hållbarhetsredovisningarna, eller om det finns andra faktorer som avgör kvalite-
ten. För att kunna undersöka detta har vi valt de tre ovan nämnda sätten att för att mäta 
hållbarhet. Anledningen till detta är för att upprättandet av hållbarhetsredovisningar är 
grunden till att vara transparenta gentemot intressenter. Intressentmodellen är en bakgrund 
till både triple bottom line och GRI:s riktlinjer, då det är för intressenternas skull som före-
tagen upprättar dessa rapporter. Hållbarhetsredovisningar är till för att tillgodose intressen-
ternas krav på information för att de ska bibehålla intresset för organisationen. Därför är 
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intressentmodellen användbar för den här studien. För att öka förståelsen för både triple 
bottom line och GRI:s riktlinjer används intressentmodellen i den här studien. 

Tidigare redovisade företagen endast information för att tillgodose sina finansiella intres-
senters behov. Numera måste företagen ta hänsyn till flera olika typer av intressenter. Tri-
ple bottom lines syfte är att fånga alla värderingar, utsläpp och processer som företagen 
måste anpassa sig till. Uppdelningen i de tre områdena miljö, ekonomi och socialt ansvar 
gör att genomsynligheten inför intressenterna ökas (Elkington, 2004). I den här studien är 
triple bottom line indelningen viktig för att lösa våra problem då vi kan identifiera var 
eventuella skillnader ligger i kvaliteten mellan olika hållbarhetsredovisningar.  

GRI bygger på triple bottom line principen i och med att GRI också delar upp riktlinjerna i 
de tre områdena: miljö, ekonomi och socialt ansvar. Målet med GRI:s riktlinjer är att redo-
visa långsiktig hållbarhet inför omvärlden. GRI:s riktlinjer är väsentliga för att kunna svara 
på studiens forskningsfrågor. Det är utifrån dessa riktlinjer som undersökningen baseras på. 
En av våra forskningsfrågor grundar sig helt på hur väl de GRI anslutna företagen följer 
riktlinjerna, därför är GRI: riktlinjer mycket viktiga för den här studien.   
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3 Metod 
 

Detta kapitel förklarar och beskriver tillvägagångssättet för att besvara den uppställda frågeställningen. 
Först beskrivs den undersökningsmetod som använts i undersökningen. Därefter beskrivs vilken typ av in-
formation som undersökningen bygger på. Slutligen ges en beskrivning på hur undersökningen bedömts.  

 

3.1 Undersökningsmetod 

En vetenskaplig metod är ett redskap som används för att lösa problem och komma fram 
till ny kunskap. Det finns två huvudsakliga metoder, kvalitativ och kvantitativ metod. Den 
kvalitativa metoden försöker nå en djupare kunskap om det problem som studeras. Målet 
är att nå en förståelse. Kvalitativa metoden kännetecknas av en låg grad av formalisering 
och en närhet till källan (Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa metodens angreppssätt 
och forskning avser breda studier, med vilket avser få iakttagelser om många informations-
enheter där syftet är att hitta generella samband (Johansson & Lindfors, 1993). Ofta finns 
en stor mängd data som analyseras med hjälp av statistiska metoder. Inom den kvantitativa 
forskningen används ett formaliserat och strukturerat tillvägagångssätt (Holme & Solvang, 
1997). 

3.2 Val av data  

Det finns två tillvägagångssätt för att samla in information till en undersökning. Det första 
sättet är att själv samla in information till sin forskning, när detta görs erhålls primärdata. 
Vid användning av primärdata är det viktigt att ta reda på vilken närhet eller avstånd den 
som ger informationen har till det som återges. Det andra sättet är när informationen häm-
tas från en andrahandskälla, data som erhålls kallas sekundärdata. Sekundärdata är data som 
tidigare är insamlad och sammanställd av någon annan än forskaren. Exempel på sekun-
därdata är årsredovisningar, tidningsartiklar, tryckt litteratur och data från olika databaser 
(Holme & Solvang, 1997). 

I den här studien kommer sekundärdata i form av årsredovisningar och hållbarhetsredovis-
ningar användas från de företag som studerats. En kvantitativ dokumentstudie kommer 
genomföras där företags årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar gås igenom. 

3.3 Undersökningsteknik 

En kvantitativ metod har valts eftersom meningen är  att finna övergripande skillnader och 
likheter mellan företag som följer GRI och de som inte gör det.  

För att lättare kunna beskriva tillvägagångssättet vid poängbedömningen redovisas bedöm-
ningen av företaget SCA:s (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) hållbarhets- och årsredovis-
ning. Relevanta tabeller och utdrag har kopierats ur den löpande texten för att kunna moti-
vera varför viss poäng givits. (Se avsnitt 3.4). Från början var ambitionen att bedöma före-
tagen både med hjälp av grundindikatorerna och med tilläggsindikatorerna i Sektion fem i 
del C av GRI:s riktlinjer. Det  märktes dock under pilotstudiens gång att tilläggsindikato-
rerna används av företagen i mycket liten utsträckning. Resultaten blir inte jämförbara och 
därför har valdes att endast bedöma enligt grundindikatorerna. 
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För att kunna kvantifiera resultatet av bedömningen är det viktigt med ett betygssystem där 
de olika svarsalternativen får en viss poäng (Dahmström, 2000). Följande betygsskala har 
därför valts: 

• 0 poäng ges när informationen saknas i hållbarhets- eller årsredovisning. I vissa fall 
hänvisas läsaren till en extern sida utanför de ordinarie hållbarhets- och årsredovis-
ningarna men utan att nämna ett specifikt dokument. Detta ger inte heller några 
poäng. 

• 1 poäng ges när indikatorn behandlas men där information som krävs för 2 poäng 
saknas. 1 poäng ges också när information saknas men företaget har förklarat var-
för de inte tagit upp frågan.  Taket för att få 1 poäng är satt relativt lågt. Har företa-
get nämnt vissa delar av rekommendationen har poäng givits. 

• 2 poäng ges när informationen finns med enligt GRI:s riktlinjer.  Informationen an-
ses finnas med där det finns en hänvisning till ett specifikt dokument på företagets 
hemsida. 2 poäng ges även i de fall företaget rapporterar i en enhet som lätt kan 
konverteras till den enhet GRI rekommenderar.   

3.4 Bedömning av SCA  

Här ges ett exempel på hur poängbedömningen gått tillväga. Företaget SCA:s hållbarhets-
redovisning och årsredovisning från 2004 har bedömts enligt GRI:s riktlinjer från del C, 
sektion fem. 

Ekonomiska prestandaindikatorer 

EC1 Nettoförsäljning. 
2 poäng, företagets omsättning framgår tydligt (figur 3.4) 

EC2 Geografiska marknadsandelar. 
1 poäng. Information ges om företagets 12 största marknader, men informationen är något 
otydlig och ingenting nämns om hur stor företagets marknadsandel är eller hur stor del av 
landets BNP. Se figur 3.1.  

 

Figur 3.1 SCA:s tolv största marknader 2004 (SCA:s årsredovisning, 2004, s 3) 
 
EC3 Kostnader för alla inköpta varor, material och tjänster. 
2 poäng. Redovisas under rörelsens kostnader. Se figur 3.4 
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EC4 Andel av avtal/fakturor som betalas i tid enligt överenskommelse, exklusive avtalade 
förseningsavgifter. 
0 poäng Rapporteras ej. 

EC5 Löner, pension, andra förmåner och avgångsvederlag nedbrutet per land och region. 
1 poäng. Ingen uppdelning per land finns. Endast total summa anges. Därför ges ingen full 
poäng (figur 3.4). 

EC6 Betalningar till finansiärer nedbrutet I räntor för krediter och lån, och utdelningar, in-
klusive obetald saldo för utdelning på preferenser – aktier.  
0 poäng, Rapporteras ej. 

EC7 Eget kapital vid periodens slut. 
2 poäng. Redovisar fria reserver från 2003 och 2004 (figur 3.2). 

 

Figur 3.2 Eget kapital SCA (SCA:s årsredovisning, 2004, s 52) 

EC8 Summa betald skatt av alla slag nedbrutet per skattetyp och land. 
1 poäng. Skattebetalningarna har inte delats upp per land utan endast en total kostnad (fi-
gur 3.4). Därför kan inte full poäng ges. 

EC9 Erhållna bidrag nedbrutet per land eller region. 
1 poäng. Endast totala summan redovisas (figur 3.3). Ingen uppdelning per land eller regi-
on. Därför ingen full poäng. 

 

Figur 3.3 SCA:s erhållna statliga bidrag. (SCA:s årsredovisning, 2004, s 66) 

EC10 Donationer, nedbrutet på samhälle, frivilligorganisationer och övriga grupper i kon-
tanter och andra donationer.  
0 poäng. Rapporteras ej. 
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Figur 3.4 SCA:s resultaträkning 2004 (SCA:s årsredovisning, 2004, s50) 

 

Miljöprestandaindikatorer 

EN 1 Användning av material, total mängd använd typ av råvara och insatsvara annat än 
vatten. 
2 poäng.  Utförlig tabell redovisas under rubrik 1. Råmaterial i figur 3.5 

EN 2 Avfall från materialanvändning, andel (%) ab förbrukad råvara och insatsvara, från 
externa källor, som blir till avfall.  
2 poäng. Redovisning av returpapper i figur 3.5 

EN 3 Direkt energianvändning per energislag fördelat utifrån typ av källa. 
2 poäng. Redovisas under rubrik 2. Energi i figur 3.5 

EN 4 Indirekt energianvändning 
0 poäng. Ingen information ges.  

EN 5 Vattenanvändning 
2 poäng. Redovisas under rubrik 1. Råmaterial I figur 3.5 
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Figur 3.5 Miljödata (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s i) 

EN 6 Markyta med rik biologisk mångfald, lokalisering och storlek av ägd, hyrd eller ar-
renderad mark i områden med rik biologisk mångfald. 
 0 poäng. Ingen information ges 

En 7 Faktorer som påverkar den biologiska mångfalden. 
0 poäng. Ingen information ges. 

EN 8 Emissioner av växthusgaser.   
2 poäng. I utsläppstabellen(figur 3.6) visas siffror för CO2 koldioxidutsläpp. 

EN 9 Användning och emissioner av ozonnedbrytande ämnen.  
0 poäng. Ingen information ges. 

EN 10 NOx, SOx och andra betydande luftemissioner. 
2 poäng. Redovisas under utsläpp i figur 3.6. 

EN 11 Total mängd avfall per typ och behandlingsmetod. 
2 poäng. Redovisas under utsläpp i figur 3.6. 

EN 12 Betydande utsläpp till vatten. 
2 poäng. Värden ses i utsläpp under utsläpp till vatten i figur 3.6. 
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Figur 3.6 Utsläpp 2004 (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s i) 

EN 13 Spill i anta och volym, betydande spill av kemikalier, olja och bränslen med totalt 
anta och volym.  
0 poäng. Ingen information ges. 

En 14 Betydande miljöpåverkan från produkter och tjänster. 
0 poäng ingen information ges. 

EN 15 Procent av sålda produkter i vikt, som kan återvinnas efter slutanvändning och den 
procent av produkterna som faktiskt återvunnits.  
0 poäng, Ingen information ges. 

EN 16. Incidenter och viten för att inte ha uppfyllt internationella deklaratio-
ner/konventioner, överenskommelser och nationella, statliga, regionala och lokala lagar 
som relaterar till miljöfrågor.  
0 poäng. Ingen information ges. 

Sociala prestandaindikatorer 

Arbetsförhållanden och anständigt arbete 

LA 1 Medarbetare fördelat på region, land, status (anställda/icke-anställda), arbetstid (hel-
tid/deltid) och anställningsform (tillsvidare, viss tid, prov, projekt eller vikariat). Ange ock-
så medarbetare som arbetar för andra arbetsgivare (inhyrd personal eller personal med flera 
arbetsgivare), fördelat på region/land. 
1 poäng. Figur 3.7 visar antalet anställda för de olika världsdelarna. Den visar däremot inte 
vilken typ av anställning det rör sig om och om det är fasta tjänster eller deltidstjänster. 
Därför kan endast 1 poäng ges. 
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Figur 3.7 Nyckeltal medarbetare 2004 (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s 33) 

LA 2 Nettoarbetstillfällen och personalomsättning fördelat på region/land.  
0 poäng. Ingen information ges. 

LA 3 Procentandel av anställda anslutna till oberoende fackförening eller annan typ av för-
troenderepresentanter för arbetstagare fördelat geografiskt eller som procent av anställda 
som omfattas av kollektivavtal fördelat på region/land.  
1 poäng. SCA beskriver tydligt sina relationer med fackliga organisationer i utdraget nedan, 
men ger inga procentantal för hur många anställda som är med i en facklig organisation. 
Ingen full poäng ges.  

”Relationer med fackliga organisationer 

SCA erbjuder sina anställda marknadsmässiga löner och förmåner i enlighet med relevanta normer på alla 
platser där koncernen bedriver verksamhet. Ersättningen grundar sig därför på branschjämförelser och de 
normer som gäller i respektive land. Med verksamhet i mer än 50 länder i hela världen är det oundvikligt 
att den arbetsmarknadslagstiftning som berör SCA:s anställda varierar mellan olika enheter. Uppföran-
dekoden ställer dock tydliga krav på att SCA ska visa förtroende och respekt i kontakten med de anställ-
da och deras fackliga representanter. SCA erkänner sina anställdas rätt att fritt organisera sig i fackliga 
organisationer och erbjuder dem möjlighet att ingå kollektivavtal. SCA:s relationer med arbetstagarna byg-
ger på internationellt erkända arbetsmarknadsnormer och tar hänsyn till de sedvänjor och regler som gäller i 
de olika verksamhetsländerna. I april 2004 undertecknade SCA ett globalt ramavtal med ICEM (Inter-
nationella kemi-, energi-, gruv och fabriksarbetarfederationen som företräder mer än 20 miljoner medlem-
mar runtom i världen), det svenska fackförbundet Pappers (som företräder alla de svenska fackföreningar-
na) och SCA:s europeiska företagsråd. Avtalet bygger på uppförandekoden och SCA:s önskan om att 
främja samarbete och socialt ansvar i sin internationella verksamhet samt att ta sitt ansvar som arbetsgiva-
re”. (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s 33) 

LA 4 Förhandlingsrutiner. 
0 poäng. Ingen information ges.  

LA 5 Metod för registreringar och information om arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar 
och hur de följer ILOs standard för arbetssättet att registrera och meddela arbetsrelaterade 
olyckor och sjukdomar.  
2 poäng. SCA beskriver i fem punkter hur rapportering för olyckor och sjukdomar ska gå 
till. 

”Mått på säkerheten 

Olyckor definieras och rapporteras på ett konsekvent sätt i alla affärsgrupper. SCA mäter och rapporterar 
regelbundet följande KPI (Key Performance Indicators, nyckeltal) för all verksamhet: 

• Antal olyckor som leder till sjukskrivning (LTA) 
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• Antal förlorade arbetsdagar (DLA) 

• Olyckornas svårighetsgrad (ASR) 

• Olycksfrekvens per 100 anställda (IR) 

• Olycksfrekvens per miljoner arbetade timmar (FR)”. 

(SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s 31) 

LA 6 Beskrivning av formella Hälsa- och säkerhetskommittéer med representanter för led-
ning och arbetstagare. Ange hur stor del av de anställda som omfattas av kommitténs arbe-
te. 
1 poäng. De beskriver nedan säkerhetsprogrammet STOP där alla anställda är delaktiga. 
Detta finns dock bara i Storbritannien och berör därför inte alla SCA:s anställda. Det finns 
ingen beskrivning för övriga länders program. Detta räcker därför inte till full poäng.  

”SCA:s övertygelse att säkerhet är något som alla måste ta ansvar för har också resulterat i det STOP-
program om införts på hygienpappersbruket Prudhoe i Storbritannien. Programmet innebär bland annat 
att alla anställda måste lämna in en anmälan om potentiella säkerhetsrisker som upptäcks. Observatio-
nerna hamnar sedan automatiskt på dagordningen för de dagliga verksamhetsmötena, och åtgärder vidtas 
för att få bukt med riskerna. Kravet på att de anställda ska fylla i riskanmälningarna bidrar till att höja 
det allmänna medvetandet om hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen och minska antalet olyckor. 
Liknande program har inletts på många av SCA:s företag” (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s 
30). 

LA 7 Personskador och dödsfall 
0 poäng. Ingen information ges. 

LA 8 Tillämpning av policys och program mot HIV/AIDS på arbetsplats och utanför or-
ganisationen. 
0 poäng. Ingen information ges 

LA 9. Kompetensutveckling, medeltal timmar för praktik och utbildning per år och per an-
ställd. 
1 poäng. Det enda SCA nämner om utbildning är hur mycket pengar de lägger ner vilket 
kan ses nedan. Eftersom de ändå rapporterat vilka resurser de lagt ner på utbildning får de 
poäng. 

”Utveckling och utbildning - Varje år avsätts betydande resurser till utbildning och utveckling för SCA:s 
anställda. Under 2004 genomfördes kompetensutvecklingsåtgärder för totalt 180 Mkr”. (SCA:s miljö 
och sociala ansvar, 2004, s 32) 

LA 10. Jämställdhetsarbete. 
2 poäng. SCA beskriver sitt jämställdhetsarbete väl och har policys för anställning och jäm-
ställdhet. 

”Lika möjligheter för alla. 

SCA har uppfattningen att brister i jämställdhet ofta kan vara en följd av formella och informella hinder 
som existerar på grund av praxis och kultur på arbetsplatsen. Inom alla samhällen finns unika kulturella 
perspektiv som påverkar de anställdas möjligheter. SCA anser att för att kunna skapa en företagskultur 
som stöder jämställdhet måste man börja med att se mångfald som en möjlighet och inte ett problem. I en 
miljö där alla anställda känner sig delaktiga och värdefulla får man ett större engagemang och en starkare 
motivation. De första stegen mot jämställdhet på en arbetsplats är att främja intern medvetenhet om och 
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uppmärksamhet på diskriminering samt att inse att alla kulturer är viktiga. Under 2004 fick SCA Hy-
giene Australasia en av Australiens främsta utmärkelser för jämställdhetsarbete. Priset var ett erkännande 
av företagets insatser för att främja kvinnors ställning på arbetsplatsen och möjligheter att göra karriär. 
Satsningen innebar bland annat att lågutbildade anställda fick möjlighet att delta i en diplomutbildning i 
företagsekonomi. Kursdeltagarna fick därigenom bättre möjligheter att utföra fler slags arbetsuppgifter, sam-
tidigt som kursen ökade produktiviteten och stärkte kursdeltagarnas motivation och självförtroende. SCA 
arbetar för att alla anställda ska få möjlighet att utvecklas till fullo och eftersträvar jämställdhet och mång-
fald genom sin anställningspolicy och sina utvecklingsplaner” (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, 
s 31). 

LA 11 Sammansättning av högsta ledningen och koncernens ledningsfunktioner (inklusive 
styrelse), inkluderande antal kvinnor och män och andra indikatorer för mångfald där det är 
kulturellt accepterat.  
1 poäng. SCA beskriver nationaliteter och ålder i cirkeldiagrammen (figur 3.8) nedan men 
ingenting om kvinnor bolagsstyrningsorgan. Därför ingen full poäng.  

 

Figur 3.8 Cirkeldiagram för sammansättning av ledningen i SCA (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s 31) 

Mänskliga rättigheter 

HR 1 Beskrivning av policies, vägledning, koncernstruktur och rutiner som hanterar alla 
aspekter för mänskliga rättigheter som är relevanta för verksamheten, inklusive rutiner för 
mätning och resultat.  
1 poäng ges. Det finns en kort beskrivning av SCA:s arbete för mänskliga rättigheter men 
de nämner ingenting om uppföljning. 

”Mänskliga rättigheter  

SCA respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och vägleds i sitt agerande av föreskrifterna i FNs 
deklaration om mänskliga rättigheter. Det är nödvändigt att kunna söka möjligheter över hela världen, 
men detta måste ske med ständig hänsyn till riskperspektivet. Under 2004 inledde SCA en granskning på 
området för mänskliga rättigheter genom att analysera riskerna i olika länder. Projektet kommer att slut-
föras under 2005. Där SCA har möjlighet att påverka stöder koncernen mänskliga rättigheter, i synnerhet 
ifråga om avskaffande av tvångsarbete och barnarbete” (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s 34).  

HR 2 Belägg för att mänskliga rättigheter beaktas vid investerings- och inköps beslut, in-
klusive rutiner för mätning och resultat.  
1 poäng ges. Det finns en kort beskrivning om att företaget tar hänsyn till mänskliga rättig-
heter vid val av leverantörer och underleverantörer men det finns inga bevis eller exempel 
på att det följs. 
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”Hänsyn till mänskliga rättigheter kommer också att vara ett kriterium vid val av och i företagets relatio-
ner med leverantörer och underleverantörer” (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s 34). 

HR 3 Beskrivning av policies och rutiner för att utvärdera och beakta mänskliga rättigheter 
relaterade till leverantörskedjan och entreprenörer, inklusive rutiner för mätning och resul-
tat.  
0 poäng. Rapporteras ej. 

HR 4 Policy och rutiner för icke-diskriminering. 
0 poäng. Rapporteras ej. 

HR 5 Beskrivning av policy för föreningsfrihet och kollektivanslutning samt I vilken ut-
sträckning som denna policy är allmängiltig, oberoende av lokala lagar och beskrivning av 
rutiner/program för att arbeta med denna fråga.  
0 poäng. Rapporteras ej. 

HR 6 Beskrivning av policyn som förhindrar barnarbete I enlighet med ILO Konvention 
138 och I vilken utsträckning denna policy är tydligt kommunicerad och tillämpad, och be-
skrivning av rutiner/program för att arbeta med denna fråga, inklusive rutiner för övervak-
ning och resultat.  
1 poäng. SCA skriver att de arbetar med ett projekt som går ut på att avskaffa barnarbete 
och tvångsarbete. Men inget nämns om uppföljning.  

”Under 2004 inledde SCA en granskning på området för mänskliga rättigheter genom att analysera ris-
kerna i olika länder. Projektet kommer att slutföras under 2005. Där SCA har möjlighet att påverka 
stöder koncernen mänskliga rättigheter, i synnerhet ifråga om avskaffande av tvångsarbete och barnarbete” 
(SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s 34). 

HR 7 Beskrivning av policy för att förhindra tvångsarbete i enlighet med ILO Konvention 
138 och i vilken utsträckning denna policy är tydligt kommunicerad och tillämpad, och be-
skrivning av rutiner/program för att arbeta med denna fråga.  
1 poäng. Se motivering för HR 6 

Samhälle 

SO 1 Beskrivning av policies för att hantera påverkan på det lokala samhället inom de om-
råden som orsakas av organisationens aktiviteter, samt beskrivning av rutiner/program för 
att hantera detta, inklusive rutiner för övervakning. 
1 poäng. SCA har en kort beskrivning av policy för samhällsansvar men de säger ingenting 
om hur det följs upp. Därför ingen full poäng. 

”Delaktighet i samhället och frivilliga åtaganden är något som alltid har varit en del av SCA:s företags-
kultur och värden. I SCA:s decentraliserade organisation fattas beslut om samhälleligt engagemang på lo-
kal nivå” (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s 35 ). 

SO 2 Beskrivning av policy, rutiner/ledningssystem och fungerande mekanismer för orga-
nisationen och anställda som avser mutor och korruption.  
1 poäng. SCA har en kort beskrivning som kan ses nedan av policyn för att förhindra kor-
ruption, men de skriver inget om hur de möter kraven från OECD. Därför ingen full po-
äng. 

”SCA:s uppförandekod fastslår också att SCA och dess medarbetare ska avstå från att delta i alla former 
av korrupt affärsverksamhet liksom från att utföra olagliga eller olämpliga betalningar. I samband med 
uppförandekoden har SCA också antagit en policy för att hantera situationer där anställdas personliga el-
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ler ekonomiska intressen hamnar i konflikt med SCA:s” (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004, s 
34) 

SO 3 Beskrivning av policy, rutiner/ledningssystem och fungerande mekanismer för han-
tering av politisk lobbyverksamhet och bidrag. 
0 poäng. Rapporteras ej. 

Produktansvar 

PR 1 Beskrivning av policy för att skydda kunders hälsa och säkerhet under användning av 
produkter och tjänster, samt i vilken utsträckning denna policy är officiellt kommunicerad 
och använd, samt beskrivning av de rutiner/program som avser denna fråga, inklusive ruti-
ner för mätning och resultat.  
0 poäng. Ingen information ges. 

PR 2 Beskrivning av policy, rutiner/ledningssystem och mekanismer relaterade till efter-
levnad av krav på produktinformation och märkning.  
0 poäng. Ingen information ges. 

PR 3 Beskrivning av policy, rutiner/ledningssystem och mekanismer för överensstämmelse 
med standarder och frivilliga koder relaterat till reklam.  
0 poäng. Ingen information ges. 

3.5 Val av företag 

Från början var det tänkt att undersökningen skulle omfatta de 20 svenska företag som föl-
jer GRI:s riktlinjer enligt GRI:s hemsida. Dessa företag skulle jämföras med hållbarhetsre-
dovisningar från 20 företag som inte är anslutna till GRI och som är noterade på stock-
holmsbörsens A-lista eller O-lista. 

Först slumpades 20 företag från Stockholmsbörsens A-lista fram. Detta gjordes för att få 
fram företag som inte är anslutna till GRI. Dessa 20 företagen som redovisas i tabell 3.1 
nedan skulle jämföras med de 20 företagen som är anslutna till GRI i Sverige.  

Det visade sig dock att flera av de framslumpade företagen saknade hållbarhetsredovisning-
ar. Därför var det nödvändigt att aktivt leta upp företag först från A-listan som hade håll-
barhetsredovisningar. När hela A-listan gåtts igenom sakandes fortfarande företag. Därför 
fortsatte sökandet efter företag från O-listan. När 20 företag slutligen funnits som var möj-
liga att bedöma, visade det sig att tre av företagen som inte var anslutna till GRI i Sverige 
var anslutna till GRI i andra länder. De berörda företagen var: ABB, AstraZeneca och Stora 
Enso. Därför är det 23 företag som var anslutna till GRI som var möjliga att granska och 
17 företag som inte var anslutna till GRI. Dock föll två av de GRI-anslutna företagen bort. 
Varken Scandiflex hållbarhetsredovisning eller årsredovisning kunde hittas. ESAB:s senast 
publicerade hållbarhetsredovisning var från 1999 och därför ansåg vi att denna hållbarhets-
redovisning inte är relevant för denna studien eftersom den var fem år gammal. Därför var 
det 21 företag som redovisar enligt GRI och som var möjliga att granska.  

Ett av de 17 företagen som letades fram från O-listan var Höganäs AB. När företaget skul-
le bedömas upptäcktes det att den informationen som gavs inte var tillräcklig för att kunna 
göra en rättvis bedömning. Företaget nämner dessutom ingenstans att de upprättar en håll-
barhetsredovisning. Därför kommer 21 företag som är anslutna till GRI och 16 företag 
som inte är anslutna till GRI att bedömas. 
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Företag som inte är GRI-anslutna 
i Sverige som slumpades fram från 
A-listan.  

Förklaringstext Ersatt med: 

AstraZeneca Är GRI-ansluten i Storbritannien   

Beijer AB Har ingen hållbarhetsredovisning Axfood 

Bergman & Beving Har ingen hållbarhetsredovisning Billerud 

Elekta Har ingen hållbarhetsredovisning Boliden 

Gambro   

Gunnebo   

Höganäs Har ingen hållbarhetsredovisning Togs bort p.g.a. att Esab togs bort 

Industrivärden Har ingen hållbarhetsredovisning Fagerhult 

JM   

Nordea Har ingen hållbarhetsredovisning Holmen 

Nobel Biocare   

OMX Har ingen hållbarhetsredovisning Nibe 

Ratos Har ingen hållbarhetsredovisning Rörvik 

Sardus Har ingen hållbarhetsredovisning Scania 

Scribona Har ingen hållbarhetsredovisning Stora Enso (GRI-ansluten i Finland) 

SSAB   

Swedish Match Har ingen hållbarhetsredovisning Strålfors 

Tieto Enator Har ingen hållbarhetsredovisning Trelleborg 

Telia Sonera   

WM-Data Har ingen hållbarhetsredovisning ABB (GRI-ansluten i Schweiz) 

Tabell 3.1 Valda företag 

I tabell 3.2 presenteras samtliga företag som har undersökts, om de är GRI anslutna, om 
hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen eller om den är separat, hur 
många sidor hållbarhetsredovisningen omfattar, hur många poäng företagen erhöll vid be-
dömningen uppdelat enligt triple bottom line, antalet anställda samt företagens omsättning.  

 

Företag GRI Integre-
rad 

Sidor Ekonomi Miljö Sociala Poäng 
samman-
lagt 

Anställda Omsättning 

          

 ABB Ja Nej 41 11 31 37 79 102500 137432 

  AstraZe-
neca 

Ja Nej 24 18 12 26 56 6400 142107 

  AtlasCop-
co 

Ja Nej 11 12 6 17 35 25000 48654 
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  Axfood Nej Nej 27 14 4 18 36 7764 33826 

  Billerud Nej Ja 8 14 6 12 32 2623 7159 

  Boliden Nej Nej 11 9 19 15 43 4479 17928 

  Elektolux Ja Nej 36 12 7 17 36 72000 121000 

  Ericsson Ja Nej 40 14 14 22 50 51742 131972 

  Fagerhult Nej Nej 12 11 10 14 35 1130 1382 

  FSB Ja Ja 5 11 5 13 29 15000 11912 

  Gambro Nej Ja 4 10 21 15 46 21279 26617 

  Gunnebo Nej Ja 6 13 1 14 28 8151 7326 

  H&M Ja Nej 72 16 4 20 40 45000 53695 

  Holmen Nej Nej 41 13 27 17 57 4897 15653 

  ITT-flygt Ja Nej 11 10 10 14 34 4279 6600 

  JM Nej Ja 6 11 6 14 31 2286 8414 

  M-real Ja Nej 56 10 23 19 52 16000 5500 

  Nibe Nej Ja 6 11 4 12 27 3755 3161 

  Nobel Nej Ja 7 13 5 13 31 1439 3544 

  Recip Ja Nej 19 10 9 17 36 600 602 

  Rörvik Nej Ja 7 12 16 10 38 439 1368 

  SAS Ja Ja 19 12 11 20 43 32481 58073 

  SCA Ja Nej 57 10 16 15 41 53000 90844 

  Scania Nej Ja 9 13 17 18 48 29993 56788 

  Schenker Ja Nej 27 10 25 22 57 4230 9570 

  SINF Ja Ja 1 11 4 16 31 0 3 

  Skanska Ja Nej 22 14 3 17 34 54000 121263 

  SKF Ja Ja 13 12 20 22 54 39867 44826 

  SSAB Nej Ja 6 12 10 12 34 9412 24631 

  StoraEnso Ja Nej 60 17 26 25 68 45000 113637 

  Strålfors Nej Nej 28 11 6 17 34 1728 30581 

  Swedish-
Meat 

Ja Nej 69 10 25 18 53 4060 9673 

  TeliaS-
onera 

Nej Nej 22 19 15 18 52 29082 81937 

  Tetrapak Ja Nej 40 7 18 18 43 21000 69173 

  Trelleborg Nej Nej 20 12 21 19 52 21675 22912 

  Vattenfall Ja Nej 90 12 31 44 87 33017 113400 

  Volvo 
Cars 

Ja Nej 43 11 30 42 83 81080 210401 

Tabell 3.2 Samtliga företag i undersökningen samt kort information 

3.6 Tillförlitlighet 

3.6.1 Validitet 

Validitet betyder att mätningen eller undersökningen inte har några systematiska mätfel. 
Validitet delas in i två olika typer, inre validitet och yttre validitet. Med inre validitet menas 
att mätningen mäter det som mätningen har för avsikt att mäta. För att ha en hög inre vali-
ditet i en undersökning krävs att undersökningen använder samma definitioner till både te-
orin och empirin. Det finns olika anledningar till att en undersökning kan ha låg inre validi-
tet. Mätinstrumentet mäter för lite då det endast mäter en del av det som är relevant. In-
strumentet mäter för mycket när det fångar in annat än bara det som är relevant och den 
mäter snett då den fångar in en del av det som är relevant men även sådant som inte är re-
levant. Med yttre validitet menas att den definition som väljs faktiskt mäts. Låg yttre validi-
tet kan uppkomma då folk ljuger eller inte kommer ihåg vid en intervjustudie eller då studi-
en bygger på felaktig data eller register. (Lundahl & Skärvad, 1999.) 
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Ett problem som har uppstått i den här studien är att tre av företagen som granskats och 
som tillhör kategorin inte GRI-anslutna, har visat sig vara GRI-anslutna i andra länder. De 
berörda företagen är ABB, Astrazeneca och Stora Enso. Detta upptäcktes efter att företa-
gen blivit bedömda. För att öka validiteten så att mätningen verkligen mäter det den har för 
avsikt att mäta förflyttades dessa företag till kategorin GRI-anslutna. Hade inte denna för-
flyttning skett så hade resultatet blivit missvisande eftersom företagen hade behandlats i fel 
kategori.   

För att kunna mäta kvalitén på hållbarhetsredovisningarna valde vi att göra en korrelations-
analys. Därför behövdes lämpliga variabler för att kunna testa om ett samband fanns i för-
hållande till antal uppnådda poäng. När de svenska företagen som är anslutna till GRI stu-
derades noterades det att de flesta företagen var stora och välkända företag. Därifrån um-
kom idén att testa om det finns ett samband mellan stora företag och kvaliteten på hållbar-
hetsredovisningarna. För att mäta storleken på företagen har antalet anställda och företa-
gens omsättning använt. Det går givetvis att mäta korrelation mellan olika variabler. Det 
skulle gått att mäta utifrån vinst från olika år, multinationellt/svenskt företag, antal länder 
företag verkar i eller bransch. Men en begränsning måste göras och därför valde vi att mäta 
företagets storlek och antal sidor hållbarhetsredovisningen omfattar gentemot antalet po-
äng företagen uppnått. 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är också viktig för undersökningens trovärdighet. Med reliabilitet menas att un-
dersökningen inte ska ha några slumpmässiga fel. Mätinstrumentet måste tillämpas på rätt 
sätt och ska inte användas olika av olika personer. Då en mätning har hög reliabilitet kan 
två olika personer utföra samma undersökning och komma fram till samma svar. För att 
höja reliabiliteten på en undersökning kan olika standardiseringsförfaranden användas för 
att olika personer ska utföra mätningen på samma sätt. (Lundahl & Skärvad, 1999). 

I den här undersökningen gjordes först ett slumpmässigt urval av företagen som inte är 
med i GRI från Stockholmsbörsens A-lista. Det visade sig dock att många av de slumpade 
företagen inte hade någon form av hållbarhetsredovisning alls. Därför var det nödvändigt 
att aktivt gå igenom företagen på Stockholmsbörsens A-lista för att hitta företag som har 
hållbarhetsredovisning. När hela A-listan gåtts igenom fanns det fortfarande inte tillräckligt 
många företag och sökandet fortsatte på O-listan. Vi är medvetna om att det inte är slump-
mässigt utvalda företag och att det sänker reliabiliteten. Det fanns trots allt inte tillräckligt 
många företag med någon form av hållbarhetsredovisning och därför inget annat statistiskt 
säkert sätt att hitta företagen.  

Vid poängbedömningen har en skala mellan 0-2 poäng använts. Den här skalan är utveck-
lad enligt Dahmström (2000) som menar att för att kunna göra en statistisk analys är det 
nödvändigt att kvantifiera bedömningsalternativen. Skalan 0-2 har inget med hållbarhetsre-
dovisningar att göra utan är endast ett mått att kvantifiera bedömningsalternativen för den 
här studien. För att öka reliabiliteten i undersökningen delades de olika indikatorerna upp 
mellan författarna så att samma person bedömde samma indikatorer på alla företag. Detta 
gjordes för att få en så likvärdig och rättvis bedömning som möjligt.  

Det har i vissa fall varit svårt med gränsdragningen vid poängbedömningen. Ett sådant ex-
empel ges nedan från bedömningen av LA 6 i bedömningen av SCA:s hållbarhetsredovis-
ning. Här valdes att ge 1 poäng. Vid bedömning av den här indikatorn hade någon annan 
eventuellt gett 0 poäng eftersom informationen som ges i hållbarhetsredovisningen är nå-
got otydlig. Detta visar att poängbedömningen till viss del har varit subjektiv när det är vä-
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ger mellan två olika poäng. Det är inte alltid självklart när ett visst poäng skall ges. Vid en 
sådan här bedömning är det omöjligt att vara helt objektiv. Analysen å andra sidan har skett 
med hjälp av datorprogrammet SPSS och innehåller därför inga mätfel p.g.a. den mänskliga 
faktorn.   

LA 6 Beskrivning av formella Hälsa- och säkerhetskommittéer med representanter för led-
ning och arbetstagare. Ange hur stor del av de anställda som omfattas av kommitténs arbe-
te. 

1 poäng. De beskriver nedan säkerhetsprogrammet STOP där alla anställda är delaktiga. 
Detta finns dock bara i Storbritannien och berör därför inte alla SCA:s anställda. Det finns 
ingen beskrivning för övriga länders program. Detta räcker därför inte till full poäng.  

SCA:s övertygelse att säkerhet är något som alla måste ta ansvar för har också resulterat i det STOP-
program om införts på hygienpappersbruket Prudhoe i Storbritannien. Programmet innebär bland annat 
att alla anställda måste lämna in en anmälan om potentiella säkerhetsrisker som upptäcks. Observatio-
nerna hamnar sedan automatiskt på dagordningen för de dagliga verksamhetsmötena, och åtgärder vidtas 
för att få bukt med riskerna. Kravet på att de anställda ska fylla i riskanmälningarna bidrar till att höja 
det allmänna medvetandet om hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen och minska antalet olyckor. 
Liknande program har inletts på många av SCA:s företag. (SCA:s miljö och sociala ansvar, 2004)  

3.7 Statistisk undersökningsmetod  

3.7.1 Konfidensintervall 

Ett punkt-medelvärde är ett osäkert mått. Om bara punkt-medelvärdet för en viss parame-
ter ges fås ingen information av hur precist framtagningen medelvärdet har varit. För att få 
mer precis information används konfidensintervall för att visa att uträkningen är med X an-
tal % säkerhet inom ett visst intervall. (Aczel & Sounderpandian, 2002) 

Konfidensintervall säger hur enskilda mätvärden är utspridda från ett medelvärde. Det visar 
hur sannolikt det är att finna det verkliga medelvärdet i en bakomliggande population inom 
ett visst intervall från medelvärdet i ett urval. Detta intervall kan också sägas vara ett mått 
på den osäkerhet slumpen bidrar med när medelvärdet ska uppskattas. Intervallen beräknas 
oftast med 95 % eller 99 % säkerhet. Desto högre procentsats desto mindre blir intervallen 
och då är det möjligt att med stor säkerhet förutsäga den bakomliggande populationens 
verkliga medelvärde. Små intervall betyder att slumpen endast bidrar med liten osäkerhet. 
(Aczel & Sounderpandian, 2002) 

Storleken på konfidensintervallet bestäms med vilken variation det finns i urvalet. Om den 
slumpmässiga variationen är stor finns blir medelfelet högt och då blir intervallet större. 
Därför är det viktigt att försöka ha så få slumpmässiga fel som möjligt. Ju större urvalet är 
med fixerad konfidensnivå, desto smalare blir intervallet och desto större blir säkerheten. 
Om urvalets storlek är fixerad och konfidensnivån höjs gör intervallet bredare. (Aczel & 
Sounderpandian, 2002) 

Konfidensintervall används för att kunna jämföra GRI-företagens medelvärden efter po-
ängbedömning med de företag som inte är med i GRI. Detta för att se om det är stora eller 
små skillnader mellan företagen. Eftersom det kan vara stora skillnader mellan hur företa-
gen inom samma grupp redovisar hållbarhet blir inte ett punkt-medelvärde trovärdigt och 
därför ökar trovärdigheten vid användning av konfidensintervall. 
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3.7.2 Spearman’s rho 

Spearman's rank correlation coefficient, kallad Spearman’s rho (rs), används för att räkna ut 
korrelationen mellan två variabler där det inte går att anta att variablerna är normalfördela-
de. rs kan variera mellan -1 och 1, när rs är negativ finns det en negativ korrelation mellan 
variablerna. Det betyder att en variabel rör sig i en riktning rör den andra sig i motsatt rikt-
ning. När rs är 0 finns ingen korrelation mellan variablerna och när den är positiv är de po-
sitivt korrelerade. När en variabel rör sig i en riktning rör sig den andra i samma riktning. 
Korrelationen är starkare när rs är nära 1 eller -1 än när den är nära 0. (Aczel & Sounder-
pandian, 2002) 

Spearman's rho är en användbar undersökningsmetod i denna studien. Med hjälp av denna 
metod är det möjligt att undersöka om det finns något samband mellan det antal poäng fö-
retagen har erhållit och företagens omsättning och det antal anställda företagen har. Det går 
inte heller anta att variablerna är normalfördelade, därför är Spearman's rho användbar.   
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4 Tidigare studier 

 
I det här kapitlet  presenteras  vad tidigare studier har kommit fram till inom GRI-området. En  artikel, 
två magisteruppsatser samt en kandidatuppsats har studerats. Först presenteras artikeln som är skriven av 
Hussey, Kirsop & Meisson. Sedan presenteras de två magisteruppsatserna den första är skriven av Fred-
riksson och Johansson och den andra utav Ek. Till sist presenteras kandidatuppsatsen skriven utav Bäck, 
Mårtensson & Nors. Slutligen i kapitlet ges en sammanfattande diskussion om hur de här studierna är 
relevanta för den här uppsatsen. 

 

4.1 Hussey, Kirsop & Meisson (2001) 

I en empirisk studie av Hussey, Kirsop & Meisson (2001) publicerad i tidskriften Environ-
mental Quality Management studerades 10 företagsrapporter eller hållbarhetsredovisningar 
från åren 1995 till 2000. Syftet var att kritiskt granska hur bra GRI:s riktlinjer från 1999 var 
för att mäta företagens hållbarhetsredovisningar. Det fanns enligt Hussey et al (2001) flera 
skäl till varför det är viktigt att ha standardiserade riktlinjer. 

 ”Having a standardized indicator of sustainable development will allow the following: 

• Comparison of similar products made by different companies 

• Comparison of different processes producing the same product 

• Benchmarking of units within corporations 

• Rating of a company against other companies in the sector or sub-sector, and 

• Assessing the progress toward sustainable development of a sector or sub-sector (Azapagic, 2000).” 

(Hussey et al, 2001, s 2) 

Författarna undersökte tio olika företag som verkade i tre olika branscher. Företagen som 
valdes ut har gemensamt att de har uttalat sig om att deras produkter och tjänster är hållba-
ra, att de verkar i en av de branscher som valts ut och att de är multinationella. Följande fö-
retag och branscher valdes ut: I energi och oljebranschen: British Petroleum (BP Amoco), 
The Royal Dutch Shell Group (Shell), Sunoco. Konsumentvarubranschen: Procter and 
Gamble (P&G), 3M, DaimlerChrysler, Volvo. I Hälsobranschen: Bristol-Myers Squibb, 
Johnson & Johnson och Baxter International (Hussey et al, 2001). 

Undersökningen kom fram till att de olika företagen redovisar enligt olika standarder och 
även enligt egenutformade riktlinjer som är hämtade från företagens miljöpolicy. De stan-
darder som företagen rapporterade enligt var CERES (senare GRI), GEMI, WBCSD samt 
internt utarbetade policys. Enligt författarna var det därför svårt att jämföra företagen med 
GRI:s riktlinjer. Det var även svårt att se om det skedde någon utveckling eftersom flera av 
de rapporterande företagen under tiden bytte principer för redovisningen. Gemensamt för 
alla företagen var att de hade rapporterat bättre på de miljörelaterade indikatorerna än på de 
sociala och ekonomiska indikatorerna.  

Författarna anser att det behövs en standard som företaget följer och de anser att GRI är 
bra eftersom de behandlar samtliga delar av triple bottom line. CERES och GEMI:s prin-
ciper lämpar sig inte för jämförelse mellan företagen eftersom de har för hög nivå och är 
inte tillräckligt specifika. 1999 ändrade flera av företagen i studien till att rapportera enligt 
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GRI. Företagen rapporterade ganska bra men det saknades mycket inom de sociala och 
ekonomiska aspekterna. Författarna tror att det kommer ta tid innan rapporterna blir bättre 
eftersom det är ett nytt sätt att rapportera på. GRI verkade vara det bästa sättet att under-
söka företagen på och författarna skriver att regeringar borde uppmuntra företagen att an-
vända riktlinjerna. GRI:s riktlinjer är även lämpliga för att underlätta certifiering och revi-
sion från oberoende företag eller organisationer. 

4.2 Fredriksson & Johansson (2004) 

Fredriksson & Johansson (2004) har skrivit en magisteruppsats som behandlar GRI-
området. Problemformuleringen i denna uppsats är:  

”Varför väljer företag att redovisa enligt GRI:s riktlinjer för sin frivilliga hållbarhetsredovisning? (Fred-
riksson & Johansson, 2004, s 3) Då det inte finns någon reglering eller enhetlig praxis kan 
det innebära att redovisningens syfte och trovärdighet kan ifrågasättas vilket leder förfat-
tarna till två ytterligare frågor: Hur viktigt är det att hållbarhetsredovisningen granskas av oberoende 
part? och Kan hållbarhetsredovisningen vara ett sätt för företagen att marknadsföra sig?” (Fredriksson 
& Johansson, 2004, s 3) 

För att kunna få svar på dessa frågeställningar gjordes en kvalitativ studie där sex företag 
som upprättar hållbarhetsredovisning enligt GRI (H&M; Recip; Schenker; Skanska, Vatten-
fall och Volvo)intervjuades.  

Författarna kom bland annat fram till följande efter att intervjuerna genomförts: ”Det fram-
går att företagen väljer GRI eftersom de anser är det mest etablerade alternativet enligt H & M det enda 
alternativet. Recip AB anser det vara bra att följa internationellt erkända riktlinjer som många känner till 
och menar att de genom GRI får bra hjälp med att vara transparenta i sitt hållbarhetsarbete. När Schen-
ker AB valde att använda sig av GRI var det för att riktlinjerna ger ett bra stöd i hur rapporteringen kan 
byggas upp och dessutom ansåg man att trovärdigheten för organisationen var hög i och med att FN är en 
av initiativtagarna. Vattenfall AB kom i kontakt med GRI genom att undersöka andra företag framstäl-
ler sin hållbarhetsredovisning och anser att riktlinjerna ger ett bra stöd för att styra verksamheten. Även 
Skanska AB menar att GRI ger bra möjligheter, men anser även att de är för allmänt hållna. För bil-
branschen finns det redan specifika regler och enligt Volvo hjälper dessa till att strukturera rapporteringen 
och öka transparensen.” (Fredriksson & Johansson, 2004 s 30) 

Företagen har också angivit för- och nackdelar med hållbarhetsredovisning: Företagen ver-
kar vara överens om att nyttan med att upprätta en hållbarhetsredovisning överstiger kost-
naderna. Kostnaderna för det tidskrävande arbetet är annars den största nackdelen. Andra 
fördelar som nämns är fler möjligheter att styra verksamheten åt önskat håll och bättre 
processer internt. Nackdelar kan vara att redovisningen inte uppfattas som seriös av intres-
senter eller medias okunskap som kan leda till att fokus läggs på fel saker.  

Som ett sammanfattande svar på frågan om varför företag redovisar enligt GRI skriver 
Fredriksson och Johansson (2004, s36): ”Orsaken till att företagen väljer GRI:s riktlinjer är bland 
annat att de ses som praktiskt användbara och att det i dagsläget egentligen saknas någon jämförbar och 
konkurrerande motsvarighet.” De svarar även på de två ytterligare frågorna. Den första om hur 
viktigt det är att hållbarhetsredovisningen blir granskad har följande sammanfattande svar: 
”Respondenterna anser inte att en granskning av hållbarhetsredovisningen i dagsläget inte tillför någon 
ökad trovärdighet, eftersom erkända standards för granskning saknas.” (Fredriksson & Johansson, 
2004 s 37)  
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På frågan om hållbarhetsredovisningen kan vara ett sätt att marknadsföra sig är det sam-
manfattande svaret: ”För vissa företag kan det vara ett sätt att marknadsföra sig men inte för andra. 
Det kan i viss mån bero på i vilken bransch företagen verkar och mot vem de vill marknadsföra sig”. 
(Fredriksson & Johansson, 2004 s 37)  

 

4.3 Ek (2004) 

Redovisning som håller, hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives rikt-
linjer av Ek (2004) är en magisteruppsats som har studerat hållbarhetsredovisningar en-
ligt GRI:s riktlinjer. Studien har som syfte att identifiera och analysera de drivkrafter 
och hinder som företagen upplever inför att redovisa frivillig information enligt GRI:s 
riktlinjer. Fallstudier omfattande 25 företag, en enkätundersökning som kompletterades 
med intervjuer samt genomgång av hållbarhetsredovisningar genomfördes för att under-
söka vilka drivkrafter som företagen har. Det är stor skillnad i vilken ambitionsnivå fö-
retagen har gentemot GRI:s riktlinjer. Tre företag av dem som är anslutna till GRI näm-
ner inte GRI i sina hållbarhetsredovisningar. Se figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Omnämnande av GRI:s riktlinjer i hållbarhetsredovisningar (Ek, 2004, s 30) 
 
Det är stor skillnad mellan de företag som uttryckligen uppger att de följer GRI:s rikt-
linjer och andra företag i hänseendet att de redovisar andra initiativ i större utsträckning.  
Ek fann att vissa skillnader kan skönjas mellan företag som använder sig av GRI: s rikt-
linjer och de som inte gör det. I författarens enkätundersökning och studien av hållbar-
hetsredovisningar visade det sig att GRI-rapportörerna anger att de följer fler initiativ än 
företag som inte är GRI-rapportörer (figur 4.2). 

 
Figur 4.2 Omnämnande av andra initiativ än GRI:s riktlinjer (Ek, 2004, s 31) 
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Att redovisningarnas omfattning varierar mycket är något som Ek fann under sin under-
sökning. Redovisningarna varierar mellan fyra och 82 sidor. De kortaste är redovisning-
ar som ingår som en separat del i årsredovisningar. En slutsats som Ek drar av detta är 
att: ”Den stora variationen i sidantal, visar också att innehållet som t ex val av och an-

tal indikatorer skiljer sig åt mellan GRI-rapportörerna” (Ek, 2004 s 32)  
 
I intervjuundersökningen som Ek genomförde angav de tre företagsrepresentanterna några 
olika motiv till att deras företag valt eller kommer att välja GRI: s riktlinjer för sin frivilliga 
redovisning. Initiativet till att hållbarhetsredovisa har i alla tre fallen kommit inifrån organi-
sationen. I stort sett samma motiv framkom från enkätundersökningen, riktlinjerna funge-
rar som inspirationskälla och vägledning, skapar trovärdighet och gör det möjligt att jämfö-
ra olika företag. Enligt Ek: ”GRI-rapportörerna anger exempelvis trovärdighet, information till intres-
senterna eller att riktlinjerna är accepterade ”normer” som motiv. Bland de övriga är de vanligaste motiven 
att företagen följer det som krävs lagstiftningsmässigt, verksamheten är inte tillståndspliktig eller så anges 
inget motiv alls”(Ek, 2004, s 33) 

 

Figur 4.3 Motiv för val av riktlinje (Ek, 2004, s 33) 

 
I enkätundersökningen frågade Ek hur företagen tror att intresset för GRI:s riktlinjer är i 
Sverige, i jämförelse med intresset i andra länder. Ek kom fram till följande: ”De flesta 

hade ingen uppfattning om detta. Ett par företag angav att de uppfattar att intresset i 

Sverige är lika stort som i andra länder, framför allt när det gäller större företag. En 

respondent svarade att intresset för GRI:s riktlinjer är större i Sverige. På frågan till, 

de som inte använder sig av GRI: s riktlinjer, om dessa är ett tänkbart alternativ för 

dem framöver, svarar två företag (29 %) ja, fyra företag (57 %) vet ej och ett företag 

(14 %) har inte svarat alls. Intressant att notera är att inget företag svarat nej på frå-

gan”(Ek, 2004 s 36). 
 

I intervjuerna framkommer att alla tre företagen ser ljust på framtiden för GRI: s riktlinjer 
och att företagen tror att antalet GRI-rapportörer kommer att öka. En orsak enligt Ek är 
att riktlinjerna är globalt erkända och att det inte finns någon konkurrent till dessa idag. In-
tervjuerna visar att ICA upplever att intresset är stort i Sverige och H&M säger att det för-
modligen finns flera företag som avvaktar, liksom H&M gjorde, med att meddela att man 
är GRI-rapportör. 

4.4 Bäck, Mårtensson & Nors (2004) 

En kandidatuppsats har också studerats, Hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiati-
ve av Bäck, Mårtensson & Nors (2004). Den uppsatsen har som syfte att studera i vilken 
utsträckning de företag som är anslutna till GRI följer riktlinjerna samt om företagens rap-
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porter är jämförbara sinsemellan. Studien genomfördes genom en dokumentstudie av de 
tretton företag som var anslutna till GRI under våren år 2004. Bedömningen har skett ut-
ifrån del C i GRI:s riktlinjer. I studien har författarna valt att bedöma både de grundläggan-
de och tilläggsindikatorerna. Bedömningen har skett på en skala mellan 0 och 2 poäng, de-
ras exakta poängbedömning redovisas i bilaga 1. Resultatet av studien redovisas i diagram-
men nedan.  

EC1-EC13: 

 

Figur 4.4 Resultat på ekonomiska prestandaindikatorer (Bäck et al, 2004) 

Atlas Copco och SAS är de företag som har fått högst resultat på de ekonomiska presta-
tionsindikatorerna enligt figur 4.4.  

EN1-EN35: 

 

Figur 4.5 Resultat på miljöprestandaindikatorer (Bäck et al, 2004) 
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När det gäller de miljöprestandaindikatorer så utmärker sig Swedish Meats och SCA med 
höga poäng (figur 4.5).  

LA1-LA11: 

 

Figur 4.6 Resultat på sociala prestandaindikatorer, arbetsförhållande delen (Bäck et al, 2004) 

På de här indikatorerna är det Recip, Swedish Meats, SCA och Schenker som har fått de 
bästa resultaten. Det är dock inget företag som är enastående när det gäller att redovisa sitt 
ansvar inom arbetsförhållanden och anständigt arbete (figur 4.6). 

 

HR1-HR14: 

 

Figur 4.7 Resultat på sociala prestandaindikatorer, mänskliga rättigheter delen (Bäck et al, 2004) 

Här är Volvo det företag som bäst redovisar hur de tar sitt ansvar beträffande mänskliga 
rättigheter. Volvo redovisar tio utav 14 möjliga indikatorer (figur 4.7). 
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SO1-SO7: 

 

Figur 4.8 Resultat på sociala prestandaindikatorer, samhällsdelen (Bäck et al, 2004) 

De indikatorerna som avser politisk lobbying, bidrag som bolagen betalat till politiska 
representanter och beskrivning av policys som behandlar undvikande av icke konkur-
rensaktigt agerande har inte erhållit något poäng hos något av företagen. Den indikator 
som får flest poäng handlar om erhållna priser och utmärkelser inom relevanta områden 
för social utveckling. (Figur 4.8) 
PR1-PR11:  

 

Figur 4.9 Resultat på sociala prestandaindikatorer, produktansvarsdelen (Bäck et al, 2004) 

Få av företagen redovisar sitt produktansvar (figur 4.9). Den indikatorn som flest före-
tag för höga poäng på är den som avser beskrivning av policys som gynnar konsument-
hälsa och säkerhet. Indikatorerna som behandlar antal klagomål angående hälsa och sä-
kerhet vid användning av produkter, antal typer av varumärke som marknadsförs och 
beskrivning av policys som behandlar klagomålsprocesser angående konsumenter har 
inte fått några poäng hos något av företagen. 
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Författarna drar följande slutsatser efter sin studie: ”Av vår studie har vi kommit fram 

till att det är stor skillnad mellan företagen i vilken utsträckning de följer GRI Guideli-

nes, både sett till struktur och antalet indikatorer som redovisas samt hur tydligt man 

redogör för dessa. Detta leder till att det inte är möjligt att jämföra företagens hållbar-

hetsredovisningar” (Bäck et al, 2004 s 32). 
 
”GRI Guidelines är frivilliga men för oss som läsare hade det underlättat om företagen 

hade informerat att de valt bort att redovisa specifika indikatorer och orsaken till detta. 

När det gäller rutiner för att säkerställa rapportens innehåll kanske denna indikator på 

kommer att få högre poäng, företagen behöver mer erfarenhet av hållbarhetsarbetet. 

Företagen har enligt tidigare studie angivit att de vill inge trovärdighet inför intressen-

ter. Vi ifrågasätter om företagen anser sig uppnå detta då några av dem har stora avvi-

kelser ifrån det som GRI rekommenderar att en rapport ska innehålla” (Bäck et al, 2004 
s 32).  

4.5 Sammanfattande diskussion  

Alla de tidigare studier som presenterats är viktiga för denna studie utifrån olika perspektiv. 
Studien av Hussey et al (2001) är intressant eftersom författarna studerar om GRI:s riktlin-
jer är bra vid jämförelse mellan företag. Även om studien är något gammal när det gäller 
hållbarhetsredovisning så är den fortfarande relevant ur ett historiskt perspektiv. Resultatet 
av deras undersökning kan användas för att jämföra hur väl företagen rapporterar de olika 
delarna i triple bottom line, jämförbarheten mellan företag och om hållbarhetsredovisning-
arna blir bättre med tiden. Anledningen till att analysera utifrån deras resultat är för att det 
är en liknande studie och det går att jämföra resultaten i denna studien med deras och se 
om det skett någon utveckling.  

Fredriksson & Johanssons (2004) undersökning är användbar då det går att använda den 
som stöd för att se vad företag tycker om GRI:s riktlinjer. Då vi inte gjort några egna inter-
vjuer får vi ändå en bild av vilken betydelse GRI:s riktlinjer har för det praktiska arbetet 
med hållbarhetsredovisning. De har dock bara intervjuat sex företag därför är det osäkert 
om dessa resultat speglar alla svenska företags åsikter. Deras resultat är ändå relevanta vid 
en jämförelse av de företag som är anslutna till GRI har bättre hållbarhetsredovisningar än 
de företag som inte är anslutna. De kvantitativa resultat som fås i denna studien kan jämfö-
ras med deras mer kvalitativa svar för att se om samma slutsats kan dras. 

Magisteruppsatsen av Ek (2004) är relevant för att få en bakgrund till varför företag väljer 
att redovisa enligt GRI:s riktlinjer. Vi får också förståelse för varför företag väljer att inte 
redovisa enligt GRI:s riktlinjer. Studien har testat många olika variabler som testar om 
GRI:s riktlinjer är de bästa för att upprätta hållbarhetsredovisningar. Ek identifierar de 
drivkrafter och hinder som företag upplever med att använda GRI:s riktlinjer. Studien un-
dersöker ambitionsnivån för att redovisa enligt GRI vilket kan användas för att kunna jäm-
föra med de resultat vi får. Vi kan också använda Ek:s resultat om hållbarhetsredovisning-
ars omfattningar i antal sidor och betydelsen det har för kvalitén på rapporteringen.  

Studien av Bäck et al (2004) är viktig för de studerade i vilken utsträckning företag som är 
anslutna till GRI verkligen följer riktlinjerna. Det var efter att ha studerat den uppsatsen 
som vi kom fram till vårt problem. I vår studie jämför vi dels hur väl de anslutna företagen 
följer GRI, och hur väl företag som inte är anslutna till GRI följer riktlinjerna. De analyse-
rade delvis samma företag och utifrån samma poängsättningsmetod och riktlinjer. Efter-



 Error! Style not defined. 

 37

som de hållbarhetsredovisningar Bäck et al (2004) analyserade är av tidigare årgång går det 
att jämföra företagens poäng över tiden och dra slutsatser om de blivit bättre. 
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5 Empiri 

 
I det här kapitlet redovisas empirin i form av en statistisk analys av de resultat som erhållits efter poängbe-
dömningen av företagen. Till den statistiska analysen har datorprogrammet SPSS använts.   

 
Vid bedömning av företag har vi använt oss av sektion fem i del C av GRI:s riktlinjer. Sek-
tion fem innehåller prestationsindikatorer som rör rapporteringsinnehåll. Det är den här 
delen av GRI som konkret följer triple bottom line. Denna studie är tidsbegränsad och där-
för har vi varit tvungna att begränsa studien. Därför har vi valt att studera företagens håll-
barhets- och årsredovisningar utifrån de grundläggande prestationsindikatorerna som 
nämndes ovan. Anledningen till detta val är att de ger en bättre och mer komplett översikt. 
Tilläggsindikatorerna går in mer på djupet och är mindre relevanta för vår undersökning. 
En lista över de indikatorer som vi använt oss av återfinns i bilaga 2.  

Vid vår undersökning har företagen som mest kunnat erhålla 100 poäng. Resultaten har va-
rierat stort mellan företagen. Det lägsta resultatet på 27 poäng erhöll Nibe och Vattenfall 
uppnådde det högsta resultatet på 87 poäng. Vår undersökning är indelad i två grupper, 
GRI anslutna företag och företag som inte är anslutna till GRI. Inom kategorin GRI an-
slutna företag varierar resultaten mellan Föreningssparbankens 29 poäng och Vattenfalls 87 
poäng. I kategorin av företag som inte är anslutna varierar resultaten mellan Nibes 27 po-
äng och Holmen med 57 poäng. Vi visar den kompletta bedömningen av alla indikatorer i 
bilaga 3. Eftersom alla svenska företag som är anslutna till GRI undersöks i den här studien 
utgör de företagen hela populationen för undersökningen. De företag som inte är anslutna 
till GRI är ett urval från populationen.  

5.1 Hur väl följer företagen GRI:s riktlinjer? 
Poäng Anställda Omsättning 

 
Medelvär-
de 

Standardavvi-
kelse 

Medelvär-
de 

Standardavvi-
kelse 

Medelvär-
de 

Standardavvi-
kelse 

GRI 
49,57 17,238 

33631,238
1 

28582,95729 
71444,600
0 

60318,24058 

Ej GRI 
39,00 9,402 9383,2500 10169,55167 

21451,687
5 

22005,66101 

Grupp 

Kombine-
rat 

45,00 15,169 
23145,621
6 

25402,51674 
49826,043
2 

53418,11143 

Tabell 5.1 Medelvärde och standardavvikelser för alla företag uppdelade på GRI anslutna och ej GRI anslutna 
företag 

I tabell 5.1 redovisas medelvärdena och standardavvikelserna för alla företag uppdelade på 
GRI anslutna och inte GRI anslutna företag samt ett kombinerat värde av båda kategorier-
na. Det går att se en klar och tydlig skillnad mellan de GRI anslutna företagen och de som 
inte är anslutna. De GRI anslutna företagen har högre medelvärde både vad gäller poäng, 
antal anställda och omsättning.  

   

 Test Värde = 49.57 
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99 % Konfidensintervall 
av skillnaden 

t df Sig. (2-tailed) 
medelvärde 
skillnad lägre övre 

Ej GRI poäng -4,497 15 ,000 -10,570 -17,50 -3,64 

Tabell 5.2 Jämförelse mellan GRI anslutna företagens medelvärde och de företag som inte är anslutna. 

Tabell 5.2 testar ifall de företagens medelvärde som inte är anslutna till GRI är lika med de 
GRI anslutna företagens medelvärde. Eftersom det är ett urval som jämförs mot en popu-
lation går det inte att bara jämföra medelvärdena direkt. Utan en jämförelse måste ske gent-
emot ett konfidensintervall för urvalsgruppen. Tabellen visar att vid 99 % konfidensinter-
vall är inte medelvärdena lika. Intervallet ligger mellan 32.07 och 45.93 poäng för ej GRI 
anslutna företag. Detta för att den lägre gränsen för intervallet ligger på -17,50 och den 
övre gränsen ligger på -3.64 poäng från testvärdet på 49,57 som är medelvärdet för antalet 
poäng för de GRI anslutna företagen.   

 

Test Värde = 0 
95 % Konfidensintervall 
av skillnaden  

 t df Sig. (2-tailed) medelvärde  undre Övre 
GRI poäng 13,178 20 ,000 49,571   
Ej GRI po-
äng 

16,592 15 ,000 39,000 33,99 44,01 

GRI EC 20,783 20 ,000 11,905   
Ej GRI EC 22,027 15 ,000 12,375 11,18 13,57 
GRI EN 7,459 20 ,000 15,714   
Ej GRI EN 6,071 15 ,000 11,750 7,62 15,88 
GRI SO 11,566 20 ,000 21,952   
Ej GRI SO 21,997 15 ,000 14,875 13,43 16,32 

Tabell 5.3 Tabell över 95 % konfidensintervall. 

I tabell 5.3 redovisas 95 % konfidensintervall för de företag som inte är anslutna till GRI 
samt medelvärdena för de GRI-anslutna företagen. Först redovisas de sammanlagda värde-
na och sedan uppdelat i de tre triple bottom line kategorierna.  Konfidensintervall är me-
ningslösa för de företag som är anslutna till GRI eftersom medelvärdet är sant till 100 pro-
cent, då dessa företag utgör hela populationen.  

5.2 Finns det några skillnader i Triple Bottom Line delarna? 

Test Värde = 0 

94 % Konfidensintervall 
av skillnaden 

  T df Sig. (2-tailed) medelvärde undre Övre 

GRI poäng 13,178 20 ,000 49,571   

Ej GRI poäng 16,592 15 ,000 39,000 34,22 43,78 
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GRI EC 20,783 20 ,000 11,905   

Ej GRI EC 22,027 15 ,000 12,375 11,23 13,52 

GRI EN 7,459 20 ,000 15,714   

Ej GRI EN 6,071 15 ,000 11,750 7,81 15,69 

GRI SO 11,566 20 ,000 21,952   

Ej GRI SO 21,997 15 ,000 14,875 13,50 16,25 

Tabell 5.4 Tabell över 94 % konfidensintervall. 

I tabell 5.4 redovisas konfidensintervallen vid 94 % säkerhet över samma variabler som i 
tabell 5.3. Vid ett 94 % konfidensintervall ser vi skillnader i resultaten när det gäller miljö-
prestationsindikatorerna gentemot ett 95 % konfidensintervall.   

 

 Miljö Ekonomi Sociala 

  
Medel-
värde 

Stan-
dardavvi-
kelse 

Medel-
värde 

Standardav-
vikelse 

Medel-
värde 

Standardav-
vikelse 

Grupp GRI 15,71 9,655 11,90 2,625 21,95 8,698 

  Ej GRI 11,75 7,742 12,38 2,247 14,88 2,705 

  Kombinerat 

% av Max poäng 

14,00  

43,75% 

8,985 

 

12,11 

60,55% 

2,447 

 

18,89 

39,35% 

7,597 

 

Tabell 5.5 Medelvärde och standardavvikelser uppdelade enligt triple bottom line uppdelade på GRI anslutna 
och inte GRI anslutna. 

I tabell 5.5 är poängen uppdelade enligt triple bottom line principen. De GRI anslutna fö-
retagen får högre medelvärde på de miljömässiga och sociala indikatorerna. När poängen 
delas upp på detta sätt kan vi se att de GRI anslutna företagen inte har högst poäng på alla 
delar i hållbarhetsredovisningarna. De GRI anslutna företagen har ett lägre medelvärde än 
de företag som inte är anslutna till GRI beträffande de ekonomiska indikatorerna.  

5.3 Har företagens storlek någon betydelse för kvaliteten? 
     Poäng Omsättning 

Korrelation Koeffi-
cient 

1,000 ,544(**) 

Sig. (2-tailed) . ,000 

Poäng 

N 37 37 

Korrelation Koeffi-
cient 

,544(**) 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

Spearman's rho 

Omsättning 

N 37 37 
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** Korrelationen är signifikant vid 0.01 nivå (2-tailed). 

Tabell 5.6 Spearman’s rho: Korrelation mellan företagens omsättning och antal poäng. 

I tabell 5.6 redovisas sambandet mellan företagens omsättning och de poäng som företagen 
har erhållit vid studiens bedömning. Sambandet mellan företagens omsättning och antalet 
poäng är signifikant. Spearman’s rho har använts då variablerna i undersökningen inte är 
normalfördelade. 

 

     Poäng Anställda 

Korrelation Koef-
ficient 

1,000 ,487(**) 

Sig. (2-tailed) . ,002 

Poäng 

N 37 37 

Korrelation Koef-
ficient 

,487(**) 1,000 

Sig. (2-tailed) ,002 . 

Spearman's rho 

Anställda 

N 37 37 

** Korrelationen är signifikant vid 0.01 nivå (2-tailed). 

Tabell 5.7 Spearman’s rho: Korrelation mellan antal anställda som företag har och antal poäng. 

I tabell 5.7 visas sambandet mellan antalet anställda som företagen har och antalet poäng 
som erhållits vid vår undersökning. Även här kan det ses att sambandet är signifikant.  

5.4 Har antalet sidor i hållbarhetsredovisningarna betydelse 
för kvaliteten? 

     Poäng Sidor 

Korrelation Koef-
ficient 

1,000 ,693(**) 

Sig. (2-tailed) . ,000 

Poäng 

N 37 37 

Korrelation Koef-
ficient 

,693(**) 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

Spearman's rho 

Sidor 

N 37 37 

** Korrelationen är signifikant vid 0.01 nivå (2-tailed). 

Tabell 5.8 Spearman’s rho: Korrelation mellan antal sidor som hållbarhetsredovisningen omfattar och antal 
poäng. 

Här redovisas sambandet mellan antalet sidor som hållbarhetsredovisningen omfattar och 
antalet poäng som företagen fått i den här undersökningen. Korrelationen mellan variab-
lerna visar sig vara signifikant. 
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6 Analys 

 
I det här kapitlet analyseras de statistiska resultaten jämfört med de teorier och relevanta tidigare studier 
som gjorts på området. Kapitlet är uppdelat efter problemen i problempreciseringen.   

 

6.1 Hur väl följer de GRI anslutna företagen GRI:s riktlinjer? 

I bilaga 3 redovisas exakt hur många poäng företagen har erhållit vid poängbedömningen i 
den här studien av varje indikator. En lista över samtliga indikatorer och deras betydelse 
finns i bilaga 2. Medelvärdet för de poäng som de GRI anslutna företagen uppnår är 49,57 
(tabell 5.1) utav 100 poäng totalt. Vattenfall är det företag som uppnår det högsta resultatet 
med 87 poäng. Volvo uppnår också ett högt resultat på 83 poäng. De företag som uppnår 
lägst resultat är Föreningssparbanken som har 29 poäng och Sinf med 31 poäng. Det är en 
stor spridning mellan det företag som uppnår högsta och lägsta poäng, vilket syns i stan-
dardavvikelsen. GRI verkar för att rapporter inom hållbarhetsredovisning ska kunna jämfö-
ras mellan organisationer, även om organisationerna varierar mycket sinsemellan 
(www.globalreporting.org). Utav de anslutna företagen är det sex företag som inte når upp 
till 40 poäng. När stor del av företagen uppnår låga resultat och det är stor spridning mellan 
företagen blir det svårt att jämför företagen sinsemellan.  

Ek (2004) kommer fram till att ambitionsnivån för att följa GRI varierar kraftigt mellan de 
anslutna företagen. Detta syns även i den här studien eftersom standardavvikelsen är 17.24 
(tabell 5.1) vilket är högt enligt Aczel& Sounderpandian (2002) då standardavvikelsen ska 
vara så låg som möjligt. Det skiljer 58 poäng mellan de företag som uppnår högst respekti-
ve lägst poäng.  

Bäck et al (2004) studerade våren 2004 hur väl de tretton företag som då var anslutna till 
GRI följde riktlinjerna. Deras bedömning har gjorts utifrån hela del C av GRI:s riktlinjer 
och max poängen som företagen kunde uppnå var 284 poäng. SCA var det företag som 
följde riktlinjerna bäst med 140 poäng, sämst var Ericsson med 42 poäng. Vi har jämfört 
resultatet från Bäck et als (2004) poängbedömning i bilaga 1 med den här studiens poäng-
bedömning av grundindikatorerna från sektion fem i del C av GRI:s riktlinjer (se bilaga 3). 
Maxpoängen blir då 100. Jämförelsen har skett mellan de elva företagen som är samma i 
båda studierna. Vi fann att det endast var två företag som har fått mindre poäng i vår studie 
jämfört med deras, ett företag har fått samma poäng och åtta företag som har fått bättre 
poäng. De företag som fick bäst poäng på grundindikatorerna i studien av Bäck et al (2004) 
var SCA med 52 poäng. Electrolux fick sämst poäng med 7. De företag som har förbättrat 
sig mest i jämförelse med Bäck et als (2004) studie är Volvo med en ökning på 51 poäng, 
Ericsson med en ökning på 36 poäng samt Electrolux med en ökning på 29 poäng.  

En slutsats som drogs av Hussey et al (2001) var att det kommer att ta tid innan rapporter-
na blir av bättre kvalitet eftersom GRI:s riktlinjer inte är etablerade ännu och att hållbar-
hetsredovisningar är ett nytt fenomen. Det kan utifrån dessa slutsatser förväntas att de elva 
företag som studerats i Bäck et al (2004) uppnår högre poäng i denna studie då det skiljer 
två år mellan de bedömda rapporterna.  Jämförelsen mellan Bäck et al: (2004) och den här 
studien bekräftade delvis Hussey et al:s (2001) slutsats eftersom åtta av elva företag fick 
bättre poäng totalt på två år. Samtidigt är det två företag som fått uppnått sämre resultat. 
Hussey et al (2001) anger inte hur lång tid det kommer att ta innan hållbarhetsredovisning-
arna kommer att bli av bättre kvalitet. Den här undersökningen visar att hållbarhetsredo-
visningarna snabbt blir av bättre kvalitet. 
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6.2 Följer de företagen som är anslutna till GRI riktlinjerna 
bättre än de som redovisar hållbarhetsredovisning utan 
att vara anslutna till GRI? 

I bilaga 3 redovisas de poäng som både de GRI anslutna företagen och de ej anslutna före-
tagen uppnår. Generellt sett uppnår de GRI anslutna företagen högre poäng i den här stu-
dien. Populationsmedelvärdet som redovisas i tabell 5.1 är 49,57 för de GRI anslutna före-
tagen och det är högre än urvalsmedelvärdet på 39,00 för de företag som inte är anslutna. 
Populationsmedelvärdet är högre än vad konfidensintervallet är för urvalet enligt tabell 5.2. 
Detta betyder att det är till 99 % statistiskt säkerställt att GRI anslutna företag har bättre 
hållbarhetsredovisningar utifrån poängbedömningen i den här studien. Enligt del B i GRI 
(2002) ska riktlinjerna ge en försäkran om kvalitet. Eftersom det går att statistiskt fastställa 
att GRI anslutna företag har bättre hållbarhetsredovisningar har GRI:s mål om kvalitet 
uppnåtts.  

Hussey et al (2001) undersökte företag som använde olika riktlinjer, standarder och policys 
för att upprätta hållbarhetsredovisningar. De fann att det var svårt att jämföra alla företagen 
efter GRI:s riktlinjer oberoende om företagen var anslutna eller inte. I den här studien 
fanns skillnader mellan de GRI anslutna företagen och de ej anslutna företagen. Generellt 
sett får de ej anslutna företagen låga poäng totalt på de sociala indikatorerna. Ett tydligt ex-
empel är indikatorerna HR 5 och HR 7 som redovisas i bilaga 3 där inget av de ej anslutna 
företagen redovisar någon av dessa indikatorer. Det är svårt att använda GRI:s riktlinjer 
som utvärderingsmetod när företagen inte rapporterar indikatorerna. Standardavvikelserna 
varierar kraftigt på de sociala och miljömässiga indikatorerna. Detta gör också att det blir 
svårt att jämföra företagen sinsemellan. 

Fredriksson & Johansson (2004) har efter sin undersökning kommit fram till att alla företa-
gen de intervjuat anser att GRI:s riktlinjer är de bästa och mest etablerade sättet för att 
upprätta en hållbarhetsredovisning. Det ger bäst kvalitet och det finns för närvarande ingen 
konkurrerande motsvarighet till GRI. I denna studien har det framkommit att GRI anslut-
na företag upprättar hållbarhetsredovisningar av bättre kvalitet (tabell 5.2). Denna studie 
blir därför en bekräftelse på Fredriksson & Johansson (2004) eftersom båda studierna 
kommer fram till att GRI ger högst resultat.  

6.3 Är det någon skillnad mellan hur väl företagen redovisar 
de tre olika triple bottom line delarna i hållbarhetsredo-
visningarna? 

Syftet med GRI:s riktlinjer är att företagen ska vara genomsynliga gentemot sina intressen-
ter (www.globalreporting.org). Målet för företag är också att skapa belöningar till sina in-
tressenter för att de ska fortsätta vara villiga att bidra till organisationens verksamhet. För 
att intressenter ska fortsätta att bidra till verksamheten måste företagen vara genomsynliga 
(Lundahl & Skärvad, 1999). För att företag ska kunna vara genomsynliga i så stor utsträck-
ning som möjligt ska redovisning ske enligt GRI:s riktlinjer som bygger på triple bottom 
line (www.globalreporting.org). 

Hussey et al (2001) fann att gemensamt för alla företag var att de var bättre på att rapporte-
ra de miljörelaterade indikatorerna än de var på att de sociala och ekonomiska indikatorer-
na. I den här studien av samtliga företag med både GRI företag och ej GRI företag inklu-
derade blev resultatet annorlunda. De ekonomiska indikatorerna var det som redovisades 
bäst med ett medelvärde på 60,55%. Däremot visade studien att företagen redovisar miljö-
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indikatorerna bättre än de sociala indikatorerna.  På miljöprestandaindikatorerna uppnådde 
företagen ett medelvärde på 43,75% av max poängen och på de sociala indikatorerna 
39,35% (tabell 5.5). 

6.3.1 Ekonomiska prestandaindikatorer 

Den första delen i triple bottom line enligt GRI:s riktlinjer är ekonomi. I denna studie re-
dovisades de ekonomiska prestandaindikatorerna relativt dåligt av de GRI anslutna företa-
gen med ett medelvärde på 11,90 (tabell 5.3) av 20 poäng totalt. De företag som fått högst 
poäng på de här indikatorerna är AstraZeneca med 18 poäng och Stora Enso med 17 po-
äng. Det företag som redovisar sämst är Tetrapak som endast uppnår 7 poäng. Inget annat 
företag fick sämre än 10 poäng. Bäck et al (2004) har studerat hållbarhetsredovisningar från 
2002 eller tidigare medan vi har studerat både hållbarhetsredovisningar och årsredovisning-
ar från 2004. De högsta poäng något företag fick i Bäck et als (2004) studie var 11, lägst var 
0. Bland de jämförbara företagen i denna studie var den högsta poängen 14 medan inget 
företag hade under 10 poäng.  

De företag som inte är anslutna till GRI är något bättre på att redovisa de ekonomiska pre-
standaindikatorerna än de GRI anslutna företagen. De företagen som inte är anslutna till 
GRI uppnår ett medelvärde på 12,38 (tabell 5.1) utav 20 möjliga poäng. Telia är det företag 
som fått högst resultat med 19 poäng. Även bland de företag som inte är anslutna till GRI 
är det endast ett företag som har under 10 poäng, Boliden erhöll 9 poäng. Den indikator 
som inget företag har erhållit full poäng på är EC 4 som avser betalningsförmåga, som ska 
redovisas i andel av avtal/fakturor som betalas i tid enligt överenskommelse, exklusive av-
talade förseningsavgifter. Indikatorerna EC 9 och EC 10 redovisas också i liten utsträck-
ning i båda grupperna av företag. Det är endast två GRI anslutna företag och ett företag 
som inte är GRI anslutet som erhåller två poäng på EC 9 och EC 10. Inte heller i studien 
av Bäck et al (2004) redovisade något av företagen EC 4 eller EC 9. Däremot redovisades 
EC 10 av flera företag. För redovisning av nämnda indikatorer se bilaga 2. När det finns 
indikatorer som inget av de anslutna företagen får full poäng på uppfyller den inte genom-
synlighet i enlighet med Elkingtons (2004) diskussion kring genomsynlighet och jämförbar-
het mellan företag. Redovisas inte indikatorer är det svårt att jämföra företagen. Enligt teo-
rin kan det förväntas att företagen ska vara genomsynliga genom hållbarhetsredovisningar-
na. Då det finns indikatorer som inte redovisas av företagen uppfylls inte förväntningarna 
om genomsynlighet fullt ut.  

6.3.2 Miljöprestandaindikatorer 

Den andra delen av triple bottom line enligt GRI:s riktlinjer är miljö. De miljörelaterade 
prestandaindikatorerna redovisas bättre av GRI anslutna företag med ett medelvärde 15,71. 
Bland de företag som inte är anslutna är medelvärdet för miljöprestandaindikatorerna 11,75  
(tabell 5.5). Det är stor spridning av resultaten i båda grupperna av företag. Vid ett 94 % 
konfidensintervall (tabell 5.4) ligger inte medelvärdet för GRI-företagen inom intervallet 
för de företagen som inte är anslutna till GRI. Därför kan det statistiskt sett säkerställas att 
GRI-företagen redovisar miljöindikatorerna bättre. Vid ett 95 % konfidensintervall kan det 
däremot inte säkerställas att GRI företagen redovisar sitt miljömässiga ansvar bättre. Detta 
betyder att resultatet varierar efter vilken statistisk nivå som väljs. (Aczel & Sounderpandi-
an, 2002)  

De GRI anslutna företagen som redovisar sitt miljömässiga ansvar bäst är ABB och Vat-
tenfall med 31 poäng vardera av max 32 (bilaga 3). Skanska är det företag som redovisar 
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sämst med 3 poäng. Det företag i Bäck et al:s (2004) studie som fick lägst poäng var Elec-
trolux med 2 poäng. SCA hade flest poäng med 26 av 32 möjliga (bilaga 1). Bäck et als 
(2004) studie innehöll elva företag som är de samma som i den här studien. Sex företag av 
de elva jämförbara företagen fick sämre poäng i vår studie än i Bäck et al:s (2004) i tre av 
fallen skiljde det dock endast 1 poäng. 

Holmen är det företag som uppnår högst resultat av de företag som inte är anslutna med 27 
poäng av 32. Gunnebo är det företag som redovisar sämst med 1 poäng (bilaga 3). Det 
finns ingen indikator som inget företag har erhållit full poäng för.  Det är stor spridning 
mellan vilka indikatorer som redovisas bra av de olika företagen. Sju av de GRI anslutna 
företagen erhåller under 10 poäng. De här företagen uppfyller inte en av de viktigaste prin-
ciperna i del B av GRI som är genomsynlighet. Enligt del B i GRI uppfylls genomsynlighet 
när alla processer, procedurer och antaganden visas. Då maximeras trovärdigheten. Företa-
gen har ett ansvar för att rapporten ska ge en klar och öppen förklaring av företagets hand-
lingar (www.globalreporting.org). Enligt GRI kan det förväntas att genomsynlighet ska 
uppnås hos de anslutna företagen. När en tredjedel av de anslutna GRI företagen inte upp-
når 10 poäng uppfylls inte rekommendationerna som ges angående genomsynlighet enligt 
GRI för de här företagen. 

6.3.3 Sociala prestandaindikatorer 

Den sista triple bottom line delen som redovisas enligt GRI:s riktlinjer är socialt ansvar. De 
GRI anslutna företagen redovisar sitt sociala ansvar med ett medelvärde på 21,95 (tabell 
5.5). Det GRI anslutna företaget som redovisar sitt sociala ansvar bäst är Vattenfall med 44 
poäng av 48 möjliga. Föreningssparbanken är det GRI anslutna företag som redovisar 
sämst med 13 poäng (bilaga 3). Enligt Bäck et al:s (2004) studie fick Volvo och Swedish 
meats flest poäng med 22 poäng (bilaga 1). Atlas Copco uppnådde det lägsta resultatet på 3 
poäng av 48.  Av de elva jämförbara företagen i denna studie erhöll Föreningssparbanken 
lägst resultat med 13 poäng och Volvo högst med 42 poäng (bilaga 3). Åtta företag av de 
elva fick bättre resultat i den här studien jämfört med Bäck et al (2004). Företagen har blivit 
bättre på att redovisa sitt sociala ansvar under dessa två år.  

 Medelvärdet för de företag som inte är anslutna till GRI är 14,88 (tabell 5.5). Trelleborg är 
det företag som uppnår högst poäng av de företag som inte är anslutna till GRI med 19 
poäng. Det företag som inte är anslutet till GRI och som redovisar sitt sociala ansvar sämst 
är Rörvik med 10 poäng. Skillnaden mellan Vattenfall och Trelleborg som båda redovisar 
högst i sina kategorier är mycket stor. Däremot är skillnaden inte lika stor mellan de sämst 
rapporterande företagen i respektive kategori (bilaga 3). Precis som med miljöprestandain-
dikatorerna uppnår inte heller företagen genomsynlighet gentemot sina intressenter enligt 
del B i GRI på de sociala prestandaindikationerna, eftersom spridningen är så stor. 

6.4 Finns det något samband mellan antalet anställda före-
tagen har och hur stor deras omsättning, gentemot kvali-
teten på deras hållbarhetsredovisningar? 

Enligt del A i GRI (2002) är riktlinjerna inte anpassade för företag av en viss storlek eller 
inom en speciell sektor, utan de ska passa olika typer av organisationer. Undersökning de-
lades upp i två delar där de två variablerna antal anställda och omsättning jämfördes med 
det antal poäng företagen erhöll vid bedömning. Studien visade att det fanns ett klart sam-
band både mellan antalet anställda och mellan företagens omsättning och de poäng de er-
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höll. Detta kan vi se då korrelationskoefficienten är 0,544 (tabell 5.6) mellan företagens 
omsättning och antal poäng. Korrelationskoefficienten mellan antalet anställda och antalet 
poäng är 0,487 (tabell 5.7). När korrelationen är skild från noll finns det ett statistiskt sam-
band. Ju närmare korrelationskoefficienten är ett, desto starkare är sambandet mellan vari-
ablerna (Aczel & Sounderpandian, 2002).  GRI:s mål är att riktlinjerna ska passa alla orga-
nisationer. Detta uppfylls inte enligt denna undersökning eftersom det finns ett samband 
mellan storleken på företagen och antalet poäng.  

6.5 Finns det något samband mellan antalet sidor som håll-
barhetsredovisningen omfattar i relation till hur bra håll-
barhetsredovisningarna är?  

GRI:s riktlinjer ska ge en grundläggande bas för vad rapporterna ska innehålla. GRI för-
väntar sig att företagen utvecklar och anpassar rapporterna efter sina unika situationer. Det-
ta kan göras genom att organisationerna: Definierar avgränsningar i rapporten, lägger till 
extra innehåll såsom olika indikationer och diskussioner, dessa är ofta framställda i samråd 
med intressenterna samt använder sig av ett format som är skräddarsytt för organisatio-
nen.(www.globalreporting.org) 

Ek (2004) undersökte hållbarhetsredovisningarnas omfattning. De hållbarhetsredovisningar 
som undersöktes varierade i omfattning mellan 4 och 82 sidor. De stora skillnaderna i sid-
antal gör att det också varierar i hur många indikatorer som rapporteras. I den här studien 
fann vi ännu större skillnader i antalet sidor. Det var en spridning mellan 1 och 90 sidor 
(tabell 4.10). Undersökningen visade att det fanns ett starkt samband mellan antalet sidor 
som hållbarhetsredovisningen omfattar och antalet poäng. Korrelationskoefficienten för 
sambandet mellan antalet sidor och antalet poäng är 0,693 (tabell 5.8). Statistiskt sett är så-
ledes en hållbarhetsredovisning bättre ifall den omfattar många sidor. GRI:s förväntningar 
om att företagen ska kunna anpassa omfattningen av hållbarhetsredovisningarna utefter 
sina individuella situationer uppfylls alltså inte statistiskt sett. Enligt båda studierna har följ-
aktligen antalet sidor betydelse för kvalitén på hållbarhetsredovisningarna. 
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7 Slutsats och diskussion 

 
I detta kapitel presenteras författarnas slutsatser och diskussion kring svaren på problemen. Slutligen ges 
förslag till fortsatta studier inom området 

 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om hållbarhetsredovisningar upprättade av 
företag som är anslutna till GRI är av bättre kvalitet än andra hållbarhetsredovisningar som 
är upprättade av företag som inte är anslutna till GRI, samt hur väl riktlinjerna följs av de 
anslutna företagen.  

Slutsatserna är indelade efter vår problemprecisering 

• Hur väl följer de GRI anslutna företagen GRI:s riktlinjer?  
Det varierar kraftigt i vilken utsträckning de anslutna företagen följer riktlinjerna. Det finns 
ett par företag som redovisar väldigt bra med över 80 poäng. Det finns även flera som re-
dovisar väldigt dåligt sju företag kommer inte ens upp till 40 poäng ett av företagen uppnår 
inte 30 poäng. Trots att resultaten i många fall är låga kan vi se att det skett en utveckling 
under de senaste två åren då en jämförelse gjorts med Bäck et als (2004) studie. Vi tror att 
denna utveckling kommer att fortsätta och att hållbarhetsredovisningarna kommer att bli 
av bättre kvalitet.  

• Följer de företagen som är anslutna till GRI riktlinjerna bättre än de som re-
dovisar hållbarhetsredovisning utan att vara anslutna till GRI?  

Generellt sett är hållbarhetsredovisningarna av företagen som är med i GRI av bättre kvali-
tet enligt studiens resultat. Den här studien har gjorts utifrån GRI:s riktlinjer och företagen 
som inte är med i GRI kan redovisa saker som är relevanta för deras verksamhet. För de ej 
GRI anslutna företagen kan deras hållbarhetsredovisningar vara mycket relevanta för sina 
intressenter även om de får låga poäng utifrån GRI:s riktlinjer. 

• Är det någon skillnad mellan hur väl företagen redovisar de tre olika triple 
bottom line delarna i hållbarhetsredovisningarna?  

De ekonomiska prestandaindikatorerna redovisas bättre av de ej GRI anslutna företagen i 
den här studien. De här indikatorerna redovisas även bättre nu av de GRI anslutna företag i 
jämförelse med de resultat som framkom i Bäck et als (2004) studie. En förklaring till detta 
kan vara att de endast granskat hållbarhetsredovisningar medan vi bedömde både hållbar-
hetsredovisningar och årsredovisningar. Anledningen till att vi även granskat årsredovis-
ningar är för att få en rättvis bedömning gentemot de som har en integrerad hållbarhetsre-
dovisning i sin årsredovisning.  

På miljöprestandaindikatorerna fann vi att det är stor spridning mellan resultaten. De GRI 
anslutna företagen redovisar bättre än de ej GRI anslutna företagen Många företag redovi-
sar dåligt eller använder andra enheter för att redovisa sitt miljömässiga ansvar än de som är 
angivna i GRI:s riktlinjer. Problemet med att företagen använder sig av olika enheter är att 
det blir svårt att jämföra företagen, både sinsemellan och med GRI:s riktlinjer.  

På de sociala prestandaindikatorerna uppnår de GRI anslutna företagen klart bättre resultat 
även om det är stor skillnad mellan företagen. Detta kan bero på att den sociala redovis-
ningen är den del av triple bottom line som är utvecklad sist. Företagen har redovisat sin 
ekonomi och sitt miljöarbete längre och det är därför mer inarbetat i företagen. 

• Finns det något samband mellan antalet anställda företagen har och hur stor 
deras omsättning gentemot kvaliteten på deras hållbarhetsredovisningar? 
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I undersökningen fann vi ett samband mellan företagets storlek och hur många poäng som 
uppnåddes. Detta är inte oväntat eftersom större företag oftast har större resurser. De be-
höver också vara mer genomsynliga eftersom de har fler och olika intressenter. Ett exempel 
är medias bevakning av de stora företagen.  

• Finns det något samband mellan antalet sidor som hållbarhetsredovisningen 
omfattar i relation till hur bra hållbarhetsredovisningarna är?  

Vi fann även ett samband mellan antalet sidor och hur många poäng som uppnåddes i un-
dersökningen. Det kan tyckas vara självklart att en hållbarhetsredovisning med fler sidor får 
plats med mer innehåll. Däremot är inte alltid informationen relevant utifrån GRI:s riktlin-
jer.  

7.1 Förslag till fortsatta studier 

Under arbetet med den här uppsatsen har uppslag till nya frågeställningar kommit fram. 

År 2006 kommer GRI att ge ut nya riktlinjer, G3. Det vore intressant att göra om den här 
studien med de nya riktlinjerna. Det vore även intressant att jämföra de nya riktlinjerna 
med de gamla. 

Det går även att utifrån våra resultat göra en kvalitativ studie och studera varför företagen 
inte redovisar i större omfattning än vad de gör i dagsläget. 

Det skulle vara intressant att undersöka vem som läser hållbarhetsredovisningarna. Är det 
de intressenter som företagen upprättar hållbarhetsredovisningen för som verkligen läser 
den? 
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Bilaga 1 

Här visas Bäck, Mårtensson & Nors poängbedömning av företag som redovisar enligt 
GRI:s riktlinjer. 
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Bilaga 2 

GRI:s grundläggande prestandaindikatorer 

Ekonomiska prestandaindikatorer 

EC 1 Nettoförsäljning 

EC 2 Geografiska marknadsandelar 

EC 3 Inköp 

EC 4 Betalningsförmåga 

EC 5 Löner och förmåner till anställda 

EC 6 Räntor och utdelningar 

EC 7 Eget kapital vid periodens slut 

EC 8 Summa betald skatt av alla slag 

EC 9 Erhållna bidrag 

EC 10 Donationer 

 

Miljöprestandaindikatorer 

EN 1 Användning av material i kg 

EN 2 Avfall från materialanvändning i kg 

EN 3 Direkt energianvändning per energislag i joule 

EN 4 Indirekt energianvändning i joule 

EN 5 Vattenanvändning i m3 

EN 6 Markyta med rik biologisk mångfald i hektar 

EN 7 Faktorer som påverkar den biologiska mångfalden i styck 

EN 8 Emissioner av växthusgaser i ton 

EN 9 Användning och emissioner av ozonnedbrytande ämnen i ton 

EN 10 NOx, SOx och andra betydande luftemissioner i ton 

EN 11 Total mängd avfall per typ och behandlingsmetod i ton 

EN 12 Betydande utsläpp till vatten i m3 

EN 13 Spill i antal och volym i styck och m3 

EN 14 Betydande miljöpåverkan från produkter och tjänster kvalitativ information 
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EN 15 Andel produkter som kan återvinnas i ton och % 

EN 16 Incidenter och viten för brott mot gällande regler i styck och kronor 

 

Sociala prestandaindikatorer 

LA 1 Medarbetare fördelat på region, land eller status i antal årsarbetare 

LA 2 Nettoarbetstillfällen och personalomsättning årsarbetare i % 

LA 3 Fackanslutning av antal anställda i % 

LA 4 Förhandlingsrutiner vid förändringar, kvalitativ information 

LA 5 Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, kvalitativ information 

LA 6 Kommitté för hälsa och säkerhet, kvalitativ information  

LA 7 Personskador och frånvaro samt dödsfall i dagar och styck 

LA 8 Policy för HIV/AIDS på arbetsplats, kvalitativ information 

LA 9 Kompetensutveckling i timmar/år 

LA 10 Policy för jämställdhetsarbete, kvalitativ information 

LA 11 Företagsledningens sammansättning i % 

HR 1 Policy och vägledning för mänskliga rättigheter, kvalitativ information 

HR 2 Mänskliga rättigheter vid investering och inköpsbeslut, kvalitativ information 

HR 3 Mänskliga rättigheter i leverantörskedjan 

HR 4 Policy och rutiner för icke-diskriminering, kvalitativ information 

HR 5 Policy för föreningsfrihet och kollektivanslutning, kvalitativ information 

HR 6 Policy mot barnarbete, kvalitativ information 

HR 7 Policy mot tvångsarbete, kvalitativ information 

SO 1 Policy för engagemang och samhällsintressenter, kvalitativ information 

SO 2 Policy, rutiner mot mutor och korruption, kvalitativ information 

SO 3 Policy, rutiner för politiska bidrag, kvalitativ information 

PR 1 Policy, rutiner för kundsäkerhet, kvalitativ information 

PR 2 Policy, rutiner för produktinformation, kvalitativ information 

PR 3 Policy, rutiner för konsumentintegritet 
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Bilaga 3 

 ABB Astra Atlascopco Elektroux Ericsson FSB H&M 

5. Prestanda indikatorer        

Ekonomiska prestandaindikatorer       

        

EC1 2 2 2 2 2 0 2 

EC2 0 2 2 1 2 2 2 

EC3 2 2 2 2 2 2 2 

EC4 1 0 0 0 1 1 1 

EC5 2 2 2 2 2 2 2 

EC6 1 2 1 1 1 1 1 

EC7 2 2 2 2 2 2 2 

EC8 1 2 1 1 2 1 2 

EC9 0 2 0 1 0 0 0 

EC10 0 2 0 0 0 0 2 

Summa (max 20) 11 18 12 12 14 11 16 

        

Miljöprestandaindikatorer      

        

EN1 1 0 0 0 0 0 0 

EN2 2 1 0 0 0 0 0 

EN3 2 2 2 1 2 1 2 

EN4 2 0 0 0 2 1 0 

EN5 2 2 2 1 2 0 0 

EN6 2 1 0 0 0 0 0 

EN7 2 1 0 0 0 0 0 

EN8 2 1 1 1 1 1 1 

EN9 2 2 0 0 1 0 0 

EN10 2 0 0 1 1 0 0 

EN11 2 0 0 1 1 1 1 

EN12 2 1 1 1 1 0 0 

EN13 2 0 0 0 0 0 0 

EN14 2 0 0 1 2 1 0 

EN15 2 0 0 0 1 0 0 

EN16 2 1 0 0 0 0 0 

Summa (max 32) 31 12 6 7 14 5 4 

        

Sociala prestandaindikatorer        
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Arbetsförhållanden        

        

LA1 2 2 2 2 2 2 2 

LA2 0 2 0 0 1 1 2 

LA3 1 0 0 0 0 0 1 

LA4 2 2 1 1 1 0 0 

LA5 2 2 1 2 0 0 0 

LA6 1 2 0 0 0 0 0 

LA7 2 2 2 2 0 2 0 

LA8 2 0 2 0 0 0 0 

LA9 2 1 2 0 1 2 0 

LA10 2 0 2 0 0 2 0 

LA11 2 2 1 0 1 1 1 

Summa (max 22) 18 15 13 7 6 10 6 

        

Mänskliga rättigheter        

        

HR1 2 1 1 2 2 0 0 

HR2 2 1 1 0 1 1 2 

HR3 2 0 0 0 0 0 2 

HR4 2 1 1 1 2 1 0 

HR5 2 2 0 0 2 0 2 

HR6 2 2 0 1 2 1 2 

HR7 2 2 0 1 2 0 2 

Summa (max 14) 14 9 3 5 11 3 10 

        

Samhälle        

        

SO1 1 0 0 1 2 0 0 

SO2 1 0 0 2 2 0 2 

SO3 0 0 1 1 0 0 0 

Summa (max 6) 2 0 1 4 4 0 2 

        

Produktansvar        

        

PR1 1 2 0 0 1 0 1 

PR2 1 0 0 1 0 0 1 

PR3 1 0 0 0 0 0 0 

Summa (max 6) 3 2 0 1 1 0 2 

Summa Sociala (max 48) 37 26 17 17 22 13 20 
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 ABB Astra Atlascopco Elektroux Ericsson FSB H&M 

GRI Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

        

Summa (max 100) 79 56 35 36 50 29 40 

 

 ITT 
M-
real Recip SAS SCA Schenker SINF Skanska SKF 

5. Prestandaindikatorer          

Ekonomiska prestandaindikatorer         

          

EC1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

EC2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 

EC3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

EC4 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

EC5 1 2 1 2 1 1 1 2 2 

EC6 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

EC7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

EC8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EC9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

EC10 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

Summa (max 20) 10 10 10 12 10 10 11 14 12 

          

Miljöprestandaindikatorer        

          

EN1 0 2 0 1 2 1 0 0 2 

EN2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 

EN3 2 2 2 2 2 2 0 0 2 

EN4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 

EN5 2 2 2 2 2 2 0 0 2 

EN6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

EN7 0 1 0 0 0 2 0 1 0 

EN8 2 2 1 1 2 2 1 0 1 

EN9 0 0 0 1 0 2 0 0 2 

EN10 0 2 0 1 2 2 0 0 2 

EN11 2 2 0 1 2 2 1 0 2 

EN12 0 2 0 0 2 2 0 0 0 

EN13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

EN14 2 2 2 2 0 0 0 0 1 
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EN15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

EN16 0 2 0 0 0 2 2 2 2 

Summa (max 32) 10 23 9 11 16 25 4 3 20 

          

Sociala prestandaindikatorer          

Arbetsförhållanden          

          

LA1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

LA2 0 2 2 0 0 2 1 0 0 

LA3 0 0 0 1 1 0 2 0 2 

LA4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

LA5 1 2 1 0 2 2 2 1 2 

LA6 0 0 2 0 1 0 2 0 0 

LA7 2 2 2 2 0 2 2 1 2 

LA8 0 0 0 0 0 2 2 0 2 

LA9 2 2 0 1 1 2 0 1 1 

LA10 1 0 2 2 2 2 2 1 0 

LA11 2 0 1 1 1 1 2 1 2 

Summa (max 22) 9 10 12 9 9 15 16 6 13 

          

Mänskliga rättigheter          

          

HR1 1 2 2 2 1 1 0 1 1 

HR2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

HR3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

HR4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 

HR5 0 0 0 1 0 0 0 2 2 

HR6 0 0 0 2 1 1 0 2 2 

HR7 0 0 0 2 1 1 0 2 2 

Summa (max 14) 3 4 3 8 4 3 0 9 7 

          

Samhälle          

          

SO1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 

SO2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 

SO3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa (max 6) 1 4 2 2 2 2 0 2 1 

          

Produktansvar          
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PR1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 

PR2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

PR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa (max 6) 1 1 0 1 0 2 0 0 1 

Summa Sociala (max 48) 14 19 17 20 15 22 16 17 22 

          

          

 ITT 
M-
real Recip SAS SCA Schenker SINF Skanska SKF 

GRI Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

          

Summa (max 100) 34 52 36 43 41 57 31 34 54 
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 StoraEnso 
Swedish Me-

ats Tetrapack Vattenfall Volvo Axfood 

5. Prestandaindikatorer       

Ekonomiska prestandaindikatorer      

       

EC1 2 2 2 2 0 2 

EC2 2 0 0 2 2 1 

EC3 2 2 2 1 2 2 

EC4 0 1 0 0 1 1 

EC5 2 1 0 2 2 2 

EC6 2 1 0 2 0 1 

EC7 2 2 2 2 2 2 

EC8 2 1 1 1 2 2 

EC9 2 0 0 0 0 1 

EC10 1 0 0 0 0 0 

Summa (max 20) 17 10 7 12 11 14 

       

Miljöprestandaindikatorer      

       

EN1 2 2 2 2 0 0 

EN2 2 1 0 2 2 0 

EN3 2 2 2 2 2 2 

EN4 1 2 1 2 2 0 

EN5 2 2 2 2 2 0 

EN6 1 0 0 2 2 0 

EN7 1 0 0 2 2 1 

EN8 1 2 2 2 2 0 

EN9 2 1 2 1 2 0 

EN10 2 2 0 2 2 0 

EN11 1 2 2 2 2 1 

EN12 1 2 0 2 2 0 

EN13 2 2 0 2 2 0 

EN14 2 2 2 2 2 0 

EN15 2 1 1 2 2 0 

EN16 2 2 2 2 2 0 

Summa (max 32) 26 25 18 31 30 4 

       

Sociala prestandaindikatorer       

Arbetsförhållanden       
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LA1 2 2 2 2 2 2 

LA2 2 2 0 2 1 0 

LA3 0 1 0 2 0 0 

LA4 1 0 2 2 2 0 

LA5 1 1 1 2 2 0 

LA6 0 0 1 2 2 0 

LA7 2 2 2 1 2 2 

LA8 0 0 0 2 0 0 

LA9 1 1 1 2 1 1 

LA10 2 2 2 2 2 2 

LA11 2 1 2 2 2 1 

Summa (max 22) 13 12 13 21 16 8 

       

Mänskliga rättigheter       

       

HR1 1 0 1 2 2 1 

HR2 1 0 0 1 2 1 

HR3 1 1 1 1 2 2 

HR4 2 2 0 2 2 2 

HR5 1 0 0 2 2 0 

HR6 2 0 1 2 2 2 

HR7 1 0 0 2 2 0 

Summa (max 14) 9 3 3 12 14 8 

       

Samhälle       

       

SO1 1 1 1 2 2 0 

SO2 1 0 1 2 2 1 

SO3 0 0 0 2 2 1 

Summa (max 6) 2 1 2 6 6 2 

       

Produktansvar       

       

PR1 1 1 0 2 2 0 

PR2 0 1 0 2 2 0 

PR3 0 0 0 1 2 0 

Summa (max 6) 1 2 0 5 6 0 

Summa Sociala (max 48) 25 18 18 44 42 18 

 StoraEnso Swedish Me- Tetrapack Vattenfall Volvo Axfood 
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ats 

GRI Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

       

Summa (max 100) 68 53 43 87 83 36 
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 Billerud Boliden Fagerhult Gambro Gunnebo Holmen 

5. Prestandaindikatorer       

Ekonomiska prestandaindikatorer      

       

EC1 2 2 2 2 2 2 

EC2 2 0 1 1 1 2 

EC3 2 2 2 2 2 2 

EC4 1 1 1 0 2 1 

EC5 2 0 1 2 2 2 

EC6 1 1 1 1 1 1 

EC7 2 2 2 2 2 2 

EC8 1 1 1 0 1 1 

EC9 1 0 0 0 0 0 

EC10 0 0 0 0 0 0 

Summa (max 20) 14 9 11 10 13 13 

       

Miljöprestandaindikatorer      

       

EN1 1 1 2 2 0 2 

EN2 0 1 0 2 0 2 

EN3 0 2 2 2 0 2 

EN4 0 1 2 1 0 2 

EN5 0 2 2 1 0 2 

EN6 0 0 0 1 0 2 

EN7 0 0 0 1 0 2 

EN8 0 2 0 1 1 2 

EN9 0 1 0 1 0 1 

EN10 2 1 0 1 0 1 

EN11 1 2 2 1 0 1 

EN12 1 2 0 2 0 2 

EN13 0 2 0 1 0 2 

EN14 1 0 0 1 0 1 

EN15 0 0 0 1 0 1 

EN16 0 2 0 2 0 2 

Summa (max 32) 6 19 10 21 1 27 

       

Sociala prestandaindikatorer       

Arbetsförhållanden       
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LA1 2 2 2 2 2 2 

LA2 2 0 2 2 0 2 

LA3 0 2 0 0 0 2 

LA4 0 0 0 0 1 0 

LA5 1 1 1 0 0 2 

LA6 0 0 0 1 0 0 

LA7 2 2 2 2 1 2 

LA8 0 0 0 0 0 0 

LA9 0 1 1 2 1 1 

LA10 2 2 2 0 2 2 

LA11 2 2 1 2 2 1 

Summa (max 22) 11 12 11 11 9 14 

       

Mänskliga rättigheter        

       

HR1 0 1 0 2 1 1 

HR2 0 0 0 0 0 0 

HR3 0 0 0 0 1 0 

HR4 0 1 0 0 0 0 

HR5 0 0 0 0 0 0 

HR6 0 0 0 0 0 0 

HR7 0 0 0 0 0 0 

Summa (max 14) 0 2 0 2 2 1 

       

Samhälle       

       

SO1 0 1 1 1 1 1 

SO2 0 0 0 0 0 1 

SO3 0 0 0 0 0 0 

Summa (max 6) 0 1 1 1 1 2 

       

Produktansvar       

       

PR1 1 0 1 1 1 0 

PR2 0 0 1 0 1 0 

PR3 0 0 0 0 0 0 

Summa (max 6) 1 0 2 1 2 0 

Summa Sociala (max 48) 12 15 14 15 14 17 

 Billerud Boliden Fagerhult Gambro Gunnebo Holmen 

GRI Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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Summa (max 100) 32 43 35 46 28 57 

 

 JM Nibe Nobel Rörvik Scania SSAB Strålfors 

5. Prestandaindikatorer        

Ekonomiska prestandaindikatorer       

        

EC1 2 2 2 2 2 2 2 

EC2 1 1 2 2 2 1 0 

EC3 2 2 2 2 2 2 1 

EC4 1 1 1 1 1 1 2 

EC5 1 1 1 1 2 2 1 

EC6 1 1 1 1 1 1 2 

EC7 2 2 2 2 2 2 1 

EC8 1 1 2 1 1 1 2 

EC9 0 0 0 0 0 0 0 

EC10 0 0 0 0 0 0 0 

Summa (max 20) 11 11 13 12 13 12 11 

        

Miljöprestandaindikatorer       

        

EN1 0 0 1 2 2 1 0 

EN2 0 0 0 0 0 0 0 

EN3 1 1 1 2 2 1 1 

EN4 1 0 0 1 1 0 0 

EN5 0 1 2 2 2 0 0 

EN6 0 0 0 0 0 0 0 

EN7 0 0 0 1 0 1 0 

EN8 1 1 1 1 0 2 0 

EN9 0 0 0 1 2 0 0 

EN10 0 0 0 1 0 1 1 

EN11 1 1 0 2 2 1 0 

EN12 0 0 0 0 2 0 0 

EN13 0 0 0 1 0 1 0 

EN14 2 0 0 1 2 2 2 

EN15 0 0 0 0 2 0 0 

EN16 0 0 0 1 0 0 2 

Summa (max 32) 6 4 5 16 17 10 6 

        

Sociala prestandaindikatorer        
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Arbetsförhållanden        

        

LA1 2 2 2 2 2 2 2 

LA2 0 2 2 0 2 2 0 

LA3 0 0 1 0 1 0 0 

LA4 0 0 0 0 1 0 1 

LA5 2 0 0 1 0 1 2 

LA6 0 0 1 0 1 0 0 

LA7 2 2 0 2 2 2 1 

LA8 0 0 0 0 0 0 0 

LA9 1 1 1 1 1 1 1 

LA10 2 0 1 0 0 0 2 

LA11 1 2 2 2 2 2 2 

Summa (max 22) 10 9 10 8 12 10 11 

        

Mänskliga rättigheter        

        

HR1 0 0 1 0 1 1 1 

HR2 0 0 0 0 0 0 0 

HR3 1 0 0 0 0 0 1 

HR4 1 0 1 0 0 0 0 

HR5 0 0 0 0 0 0 0 

HR6 0 0 0 0 1 0 1 

HR7 0 0 0 0 0 0 0 

Summa (max 14) 2 0 2 0 2 1 3 

        

Samhälle        

        

SO1 1 1 0 1 1 0 1 

SO2 0 0 0 0 1 1 0 

SO3 0 1 0 0 0 0 0 

Summa (max 6) 1 2 0 1 2 1 1 

        

Produktansvar        

        

PR1 1 0 1 1 1 0 1 

PR2 0 1 0 0 1 0 1 

PR3 0 0 0 0 0 0 0 

Summa (max 6) 1 1 1 1 2 0 2 

Summa Sociala (max 48) 14 12 13 10 18 12 17 
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 JM Nibe Nobel Rörvik Scania SSAB Strålfors 

GRI Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

        

Summa (max 100) 31 27 31 38 48 34 34 

 

 Telia Trelleborg 

5. Prestandaindikatorer   

Ekonomiska prestandaindikatorer  

   

EC1 2 2 

EC2 2 2 

EC3 2 2 

EC4 1 0 

EC5 2 2 

EC6 2 1 

EC7 2 2 

EC8 2 1 

EC9 2 0 

EC10 2 0 

Summa (max 20) 19 12 

   

Miljöprestandaindikatorer 

   

EN1 1 2 

EN2 0 0 

EN3 2 2 

EN4 2 1 

EN5 2 2 

EN6 0 0 

EN7 0 0 

EN8 2 2 

EN9 0 1 

EN10 1 1 

EN11 2 2 

EN12 0 2 

EN13 0 2 

EN14 2 2 

EN15 1 0 

EN16 0 2 

Summa (max 32) 15 21 



  

 71

   

Sociala prestandaindikatorer   

Arbetsförhållanden   

   

LA1 2 2 

LA2 2 2 

LA3 2 0 

LA4 2 0 

LA5 2 1 

LA6 2 1 

LA7 2 2 

LA8 0 0 

LA9 0 2 

LA10 2 2 

LA11 2 2 

Summa (max 22) 18 14 

   

Mänskliga rättigheter   

   

HR1 0 1 

HR2 0 0 

HR3 0 1 

HR4 0 1 

HR5 0 0 

HR6 0 0 

HR7 0 0 

Summa (max 14) 0 3 

   

Samhälle   

   

SO1 0 1 

SO2 0 0 

SO3 0 0 

Summa (max 6) 0 1 

   

Produktansvar   

   

PR1 0 1 

PR2 0 0 

PR3 0 0 
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Summa (max 6) 0 1 

Summa Sociala (max 48) 18 19 

 Telia Trelleborg 

GRI Nej Nej 

   

Summa (max 100) 52 52 

 


