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Sammanfattning 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR), som är företagens sociala sam-

hällsansvar har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Den grundar sig på företagens 

frivilliga samhällsansvar och är indelat i tre ansvarsområden: ekonomisk, miljömäss-

igt och socialt ansvarstagande. Syftet med CSR är att företag ska driva sin verksam-

het på ett långsiktigt hållbart sätt för att kunna uppnå det måste det finnas en optimal 

balans mellan de tre områdena. 

 

Ett omtalat begrepp inom CSR är hållbar utveckling, som definieras enligt (World 

Commission on Environment and Development, 1998:57) som en ” utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov”. I takt med att CSR blev allt viktigare ville företag re-

dovisa sitt arbete och med tiden utvecklades en del riktlinjer för redovisning av CSR 

arbetet. Global Reporting Initiativ utvecklade riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

som idag har blivit en av internationellt mest använda riktlinjerna. Vilket har lett till 

följande problemformulering: 

 

 På vilket sätt återspeglas GRI:s riktlinjer i multinationella företags hållbar-

hetsredovisningar?  

 

Syfte med uppsatsen är att studera hållbarhetsredovisningar för att få en bild över hur 

multinationella företag redovisar hur de tillämpar CSR i sin verksamhet.  

 

För att kunna svara på frågan och uppfylla uppsatsens syfte har jag studerat fem mul-

tinationella företags hållbarhetsredovisningar för år 2011. Den teoretiska ramen i 

uppsatsen bygger på CSR, hållbarhetsredovisningar och GRI:s riktlinjer, vilka utgår 

ifrån TBL:s tre ansvarsområdena ekonomi, miljö och socialt. 

 

Slutsatsen av min undersökning av multinationella företags hållbarhetsredovisningar 

är att GRI:s riktlinjer tillämpas på olika sätt i företagens hållbarhetsredovisningar, 

eftersom företag tolkar riktlinjerna utifrån sina verksamheter. 

 

 

Nyckelord: CSR, hållbar utveckling, hålbarhetsredovisning, GRI. 

 



 

Abstract 

As the concept of CSR has become increasingly important in today's society, created 

a desire by companies to present their CSR work. This has led to including GRI 

guidelines developed as today internationally most widely used guidelines for sus-

tainability reporting. This study is based on problem “In what way reflects GRI 

guidelines in multinational company sustainability reports?”. 

Purpose of this paper is to study the sustainable repots to get a picture of how multi-

national companies report how they implement CSR in their business. To get an an-

swer to my question and fulfill purpose for this thesis, I have studied five multina-

tional companies sustainability reports for 2011. The conclusion of my examination 

of multinational corporate sustainability reports is that the GRI guidelines are applied 

differently in corporate sustainability reports, as companies interpret the guidelines 

based on their activities. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som har enligt Borglund, De 

Geer & Hallvarsson (2009) blivit allt viktigare i dagens samhälle och den svenska 

benämningen på CSR är företagens samhällsansvar. Begreppet grundar sig på två 

huvudsakliga egenskaper, den första egenskapen är att den beskriver förhållandet 

mellan företag och samhället och den andra egenskapen är att den grundas på företa-

gens frivilliga samhällsansvar som är indelat i ekonomisk, miljömässig och social 

ansvarstagande (Andersen & Skjoett-Larsen, 2009). Syfte med CSR är att företag ska 

driva sina verksamheter på ett långsiktigt hållbart sätt menar Grankvist (2009) och 

för att kunna uppnå det måste det finnas en optimal balans mellan ekonomisk, mil-

jömässig och socialt ansvarstagande. 

 

Borglund et al. (2009) hävdar att en av orsakerna till varför CSR har blivit en så be-

tydelsefullt arbetsform är på grund av alla de skandaler som har uppstått de senaste 

åren. Den har blivit som en lösning på alla de problem som har varit aktuella i sam-

band med skandalerna. 

 

Ett begrepp inom CSR är hållbar utveckling närmare bestämt ”utveckling som till-

fredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (World Commission on Enviroment and Development, 

1998:57). I slutet av 1980-talet lanserades hållbar utveckling i en rapport vid namn 

Our Common Future, skriven av FN:s Världskommission och handlar om miljö och 

utveckling. Den kallas även för Brundtlandrapporten efter Gro Harlem Brundtland, 

FN:s dåvarande ordförande. 

 

I och med att CSR arbetet har blivit allt mer viktig del inom företagens verksamhet 

uppstår också krav på att företag skall redovisa CSR arbete (Borglund et al. 2009). 

Genom att redovisa CSR arbete kan olika intressenter få en uppfattning om företaget 

och samtidigt jämföra det i förhållande till andra företag (Frostenson, Helin & Sand-

ström, 2012). Det medför att den traditionella redovisningen och ekonomisk rappor-

tering inte blir längre tillräckliga, utan det skapar ett behov för en bredare redovis-

ning och det sker i form av en hållbarhetsredovisning (Yongvanich & Guthrie, 2006). 

Idag är hållbarhetsredovisning ett etablerat begrepp och beskrivs som ett sätt att 

”mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organi-

sationen, för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling” 

(Frostenson et.al. 2012:8). Hållbarhetsredovisning är på samma sätt som CSR arbete 

frivillig och har på senare år blivit en vanlig och utbredd företeelse menar Frostenson 

et al. Till skillnad från finansiell redovisning är hållbarhetsredovisning fortfarande 

under utveckling och inte lika etablerad (Ljungberg & Barkland, 2010). 
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År 1997 grundades nätverksorganisation Global Reporting Initiative (GRI) och ut-

vecklade ett ramverk för hållbarhetsredovisning, det vill säga GRI riktlinjer. GRI:s 

nuvarande riktlinjer är GRI:s tredje generation riktlinjer och skrivs som G3. (Ljung-

berg & Barkland, 2010). År 2007 beslutade den svenska regeringen att alla statligt 

ägda företag ska upprätta sina hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s riktlinjer (Nor-

man, 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Ett företags anseende är en viktig resurs för dess framgång, därför är det viktigt att 

företag strävar efter ett gott anseende menar Borglund et al. (2009) och det kan upp-

nås genom ett hållbarhetsarbete som presenteras i form av en hållbarhetsredovisning. 

Vidare skriver Donaldson och Preston (1995) att företags framgångar påverkas till 

stor del av samhällets uppfattning om dem, eftersom samhället agerar utifrån den 

information det har om företaget. Därför är det viktigt att ett företags hållbarhetsar-

bete inte innehåller några brister eftersom det i sin tur kan medföra stora affärsrisker 

anser Norman (2012). Norman menar att om en bristfällig hantering av integritets- 

och yttrandefrihetsfrågor i länder med oklar eller ingen demokrati uppstår, leder till 

en massiv kritik från både investerare och kunder. Telia Sonera är ett exempel på den 

betydelse som ett hållbart företagande har. Efter att Telia Sonera varit verksam i län-

der med svag eller ingen demokrati har bland annat stora ägare som Swedbank Robur 

och Nordea Fonder sålt av aktier i Telia Sonera. Vid samma tillfälle hotade Stock-

holms stad, med över 40 000 anställda med uppsägning av abonnemang. 

 

Klädkedjan Hennes och Mauritz (H&M) är ett andra exempel på hur viktig ett håll-

bart förtagande är. I två program har Kalla Fakta (2012) kritiserat H&M för att betala 

mycket låga löner (3 kr/ timmen) till sömmerskorna på klädfabrikerna i Kambodja 

och Bangladesh. Länderna som Kambodja och Bangladesh har i allmänhet mycket 

låga löner, att ett enskilt företag som exempelvis H&M ska betala mer än marknads-

lönen är förenat med betydande svårigheter (Dinkelspiel, 2012). Om lönerna till 

sömmerskorna höjdes (9 kr/ timmen) för några få utvalda företag, skulle det stjälpa 

mer än hjälpa menar ekonomiprofessorn Magnus Henrekson enligt Olin (2012). Olin 

skriver att det är viktigt att multinationella företag respekterar ett lands lönestruktur 

för att inte bidra till korruption och konflikter, däremot kan de arbeta för att förbättra 

arbetsmiljön och förhållanden i övrigt. 

 

Ett tredje exempel på betydelsen av ett hållbart företagande, är skandalen med häst-

kött i exempelvis Findus lasagne. I en tv-intervju (TV4 Nyheter, 2013) säger Henrik 

Nyberg, produktionsdirektör för Findus i Sverige, att de har funnit häst kött i Findus 

Lasagne och på grund av det har produkten tagits bort från marknaden. Nyberg anser 

att konsumenttilliten är viktig, konsumenterna ska kunna lita på innehållet deklarerat 

på förpackningen och framför allt Findus. Vidare säger Nyberg om ett företag ska stå 

för kvalitet måste det agera på ett visst sätt.  

 



 

 3 

Forskning visar att granskning av företag har blivit alltmer omfattande, företagens 

sociala ansvarstagande utvärderas och delas upp i klasser i allt större utsträckning, 

detta ställer större krav på företag att de ska leva som de lär (Grafström & Windell, 

2012). Enligt Norman (2012) är den yngre generationen mycket engagerad i hållbar-

hetsfrågor och vill arbeta för och handla med företag som verkar för att jordens re-

surser används ansvarsfullt och mänskliga rättigheter respekteras. 

 

Idag är redovisning fortfarande av ett företags hållbarhetsarbete frivillig och ännu 

inte standardiserad (Ljungberg & Barkland, 2010), vilket försvårar utvärdering och 

jämförelse av ett hållbarhetsarbete. GRI (2006) har utarbetat riktlinjer för redovis-

ning av hållbarhetsarbete. Är det tillräckligt? Vilken information är det som kan utlä-

sas? Följer företag överhuvudtaget GRI:s riktlinjer? 

 

1.3 Problemformulering 

 På vilket sätt återspeglas GRI:s riktlinjer i multinationella företags håll-

barhetsredovisningar? 

 

1.4 Syfte 

Syfte med uppsatsen är att studera hållbarhetsredovisningar för att få en bild över hur 

multinationella företag redovisar hur de tillämpar CSR i sin verksamhet. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Litteraturstudie 

I början av en uppsats är en litteraturstudie nödvändig enligt Bryman och Bell 

(2011), för att få en bild över uppsatsämne och uppsatsinnehåll. Jacobsen (2009) 

definierar litteraturstudie som en systematisk sökning och granskning samt kvalitets-

bedömning av data valda i förhållande till studiens syfte. Litteraturstudien i denna 

uppsats bygger på litteratur, vetenskapliga artiklar, Internet samt hållbarhetsredovis-

ningar. För att få en bild över uppsatsens ämne och innehåll, sökte jag information i 

litteratur, vetenskapliga artiklar samt Internet. Efter att jag fått en uppfattning om 

uppsatsens ämne och bestämt mig vad jag ska skriva om, laddade jag ner hållbarhets-

redovisningar som är grunden för min empiriska undersökning. Denna typ av data 

kallas för sekundär- eller andrahandsdata och innebär att datan är insamlad och 

grundad av en annan person och för ett annat syfte än den som forskaren har (Jacob-

sen, 2009). Sekundärdata har både sina för- och nackdelar. Fördelen med den är att 

sekundärdata kan samlas på kort tid, medan nackdelen är att den har utformats för ett 

annat ändamål än den forskaren själv undersöker skriver Bryman och Bell. 

 

Liksom vid all annan data måste även sekundärdatas precision, reliabilitet, validitet 

och relevans i förhållande till studiens syfte och problemformulering säkerställas 

anser Lundahl och Skärvad (1999). Reliabilitet är ett begrepp som berättar ungefär 

hur tillförlig en studie är, det vill säga om studie skulle genomföras på nytt blir resul-

taten densamma eller påverkas de av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bry-

man & Bell, 2011). Med validitet menas enligt Bryman och Bell, att slutsatserna från 

en studie granskas för att få en uppfattning om slutsatserna hänger ihop eller inte. 

Vid valet av sekundär data i denna uppsats har jag varit mycket uppmärksam på att 

den kommer från vetenskapliga källor i form av vetenskapliga artiklar, men också av 

andra trovärdiga källor som studentlitteratur. Hållbarhetsredovisningarna som ingår i 

min empiriska undersökning anses vara trovärdiga eftersom det är ett dokument som 

har utfärdats av företaget. 

 

2.2 Motiv till valda företag 

Denna studie bygger på en tvärsnittsdesign som ofta likställs med en surveydesign 

och innebär att informationen samlas in från mer än ett fall vid en viss tidpunkt, på så 

sätt skapas variation för undersökningen (Bryman & Bell, 2011). Jag har valt att stu-

dera följande fem multinationella företag: 

 

 Ericsson; leverantör av telekommunikationsutrustning och tjänster till mobila 

och fasta nätverksoperatörer.  

  H&M (Hennes och Mauritz); ett svenskt börsnoterat företag inom klädbran-

schen.  
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 SAS (Scandinavian Airlines); ett företag inom flygbranschen.  

 SKF (Svenska Kullagerfabriken AB) är en leverantör av produkter och tjäns-

ter inom området lager och tätningar, men omfattar även underhållsservice, 

tekniskt stöd, utbildning och tillståndsövervakning. 

 SSAB (Svenskt Stål AB) är en stålkoncern som idag är Nordens största till-

verkare av handelsstål. 

 

Vid urvalet av de fem ovanstående multinationella företagen har jag utgått ifrån fem 

kriterier som är följande: 

 

1. Multinationellt företag; att företaget ska globalt tillhöra de ledande aktörer-

na inom respektive bransch. 

2. Olika branscher; att företaget ska vara inom olika branscher. Anledningen 

till det är att få en variation i undersökningen, eftersom olika branscher på-

verkar samhället på olika sätt och därför blir det även informationen i håll-

barhetsredovisningen fokuserat på vissa områden. Tillexempel fokuserar ett 

företag som H&M mer på social påverkan medan SAS på miljömässiga på-

verkan. 

3. Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer; för att materialet från håll-

barhetsredovisningarna ska kunna jämföras, bör alla vara utformade enligt 

GRI:s riktlinjer. 

4. Frivillig hållbarhetsredovisning; hållbarhetsredovisningarna ska vara frivil-

liga, det vill säga de ska inte vara tvingande som den finansiella årsredovis-

ningen. 

5. Hållbarhetsredovisning tillgänglig för alla; det vill säga alla ska ha tillgång 

till hållbarhetsredovisningarna.  

 

2.3 Empirisk datainsamling 

Studien omfattas av fem multinationella företags hållbarhetsredovisningar från år 

2011. Anledningen till att jag har valt att studera hållbarhetsredovisningar från 2011 

beror på att vid tiden för studien har inte alla de fem studerade multinationella före-

tagen hunnit publicera sina hållbarhetsredovisningar för 2012. Vid tillämpningen av 

en tvärsnittsundersökning är det viktigt enligt Bryman och Bell (2011) att det som 

studeras kommer från samma tidpunkt.  

 

Hållbarhetsredovisningarna kommer att studeras utifrån följande tre kriterier: 

 

1. Problem och åtgärder; vilka problem har de multinationella företagen haft 

under år 2011 och på vilket sätt har de löst dessa. Med problem menas före-

tagsskandaler, företagsböter etc.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Koncern
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Handelsst%C3%A5l
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2. Utveckling inom CSR; vad har de studerade företagen för syn på utveckl-

ingen inom CSR.  

3. Likheter och skillnader; vad finns det för likheter och skillnader i arbetet 

med CSR mellan de fem multinationella företagen (Ericsson, H&M, SAS, 

SKF och SSAB). 

 

Hur den insamlade informationen från hållbarhetsredovisningar redovisas finns 

sammanfattat i kommande avsnitt. 

 

2.4 Redovisning av empirisk data 

Det insamlade informationen från en studie kan redovisas på flera sätt skriver Bry-

man och Bell (2011) och jag har valt att redovisa min empiriska data på följande sätt. 

Först börjar jag med en kort beskrivning av de multinationella företagens hållbarhets-

redovisningar och därefter delar jag in den insamlade datan i CSR:s tre ansvarsområ-

den, vilka är ekonomisk, miljömässig och socialt ansvarstagande. De tre ansvarsom-

rådena omfattas av en etisk dimension som hjälper företagen att prioritera. 

 

Analysen av empirisk data sker i analysavsnittet, där den kategoriseras, utifrån GRI:s 

riktlinjer och CSR:s tre ansvarsområden, som är ekonomisk, miljömässig och socialt 

ansvarstagande. Orsaken till denna uppdelning är för att få en uppfattning över hur 

de multinationella företagen arbetar med CSR och på vilket sätt har de tillämpat 

GRI:s riktlinjer. 

 

För att få en övergripande bild av likheter och skillnader mellan företagens tillämp-

ningsnivå har jag upprättat data i tabellform. Tabellen visar de fem studerade företa-

gens tillämpningsnivå på deras hållbarhetsredovisningar. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Corporate Social Responsibility, CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp med många definitioner och 

enligt European Commission (2011:6) innebär ”the responsibility of enterprises for 

the impact of society”, som betyder företagets ansvarstagande gentemot samhället. 

Grankvist (2009) definierar CSR som företagets frivilliga samhällsansvar som är 

indelat i tre ansvarsområden, ekonomisk, miljömässig och socialt ansvarstagande. 

Syfte med CSR är att företag ska driva sina verksamheter på ett långsiktigt hållbart 

sätt menar Grankvist och för att kunna uppnå det måste det finnas en optimal balans 

mellan ekonomisk, miljömässig och socialt ansvarstagande. 

 

En av anledningarna till varför CSR har blivit en så betydelsefull arbetsform hävdar 

Borglund et al. (2009) är på grund av alla de skandaler som har skett de senare åren. 

CSR ansågs vara lösningen på alla de problem som uppstod i samband med skanda-

lerna. Detta innebar att CSR ansågs vara ett verktyg som kunde få företag att ta ett 

ansvar och minimera risken att nya oegentligheter uppstår i företaget. Att arbeta med 

CSR innebär att företag på ett tydligt sätt beskriver sin verksamhet, det vill säga på 

vilket sätt bidrar de till en hållbar utveckling i samhället (European Commission, 

2011).  

 

Ett sätt att definiera och operationalisera CSR arbete lanserades Triple Bottom Line 

(TBL) av den brittiske hållbarhetsexperten John Elkington 1994 (se figur 3.1). TBL 

syftar till att företagen ska utöver de ekonomiska ansvarstagande även fokusera på 

miljömässiga och sociala ansvarstaganden (Elkington, 2004). 

 

Figur 3.1 Triple Bottom Line (http://xdconsulting.eu) 
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Ekonomisk ansvarstagande innebär att företaget ska driva sin verksamhet på ett sätt 

som ger god avkastning, samt tillgodose aktieägarnas intresse och bidra till att trygga 

företagets finansiella ställning. Ett miljömässigt ansvarstagande betyder att företaget 

ska driva sin verksamhet på ett sätt som inte påverkar jorden och naturresurser på ett 

långsiktigt negativt sätt. Socialt ansvarstagande går ut på att företaget ska driva sin 

verksamhet på ett sätt som kännetecknas av ett gott samhällsdeltaganden, med hän-

syn till medborgarnas hälsa och välbefinnande. Dessa tre ansvarområden omfattas 

även av en etisk dimension enligt Grankvist (2009) och i grund och botten styr hur 

företagen agerar och prioriterar sitt arbete. För att verksamheten ska bli hållbart på 

långsikt krävs det en balans mellan de tre ansvarsområdena på ett optimalt sätt. 

Grankvist konstaterar att det centrala inom CSR är att verksamheten ska vara lång-

siktigt hållbart, vilket innebär att företaget ska kunna vinstmaximera, ta hänsyn till 

miljön och vara en trivsam arbetsplats. 

 

3.2 Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning är idag en alltmer vanlig och utspridd företeelse, framförallt 

bland de stora företag, men även bland de mindre företagen med stort fokus på håll-

barhetsarbete. Med hållbarhetsredovisning menas ett ram för hur företag ska redovisa 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av verksamheten, där företagets på-

verkan på intressenterna är i fokus (Frostenson et al. 2012). Frostenson et al. menar 

att denna redovisning kan ses som ett dokument som sätter in företaget i ett intres-

sentsammanhang, vars syfte är att ge en balanserad och rimlig bild av den redovisade 

företagets resultat inom hållbarhet, både det som är positivt och negativt (GRI, 

2006). En hållbarhetsredovisning är en process som GRI:s riktlinjer bidrar till att 

strukturera, och den strukturerade processen bidrar till att öka kunskapen om verk-

samhetens påverkan på miljö och samhälle, inom företaget och dess externa intres-

senter (Larsson och Ljungdahl, 2008). GRI urskiljer flera fördelar med en redovis-

ningsprocess, och några av dem är identifiering av nya affärsrisker och effektivise-

ringsmöjligheter, ökad trovärdighet och bättre rykte, som i sin tur bidrar till bättre 

intressentrelationer och möjliga konkurrensfördelar på marknaden.  

Ett företags hållbarhetsredovisning enligt Bergström (2006) kan redovisas på olika 

sätt. Antingen som ett fristående hållbarhetsredovisning, som en del av årsredovis-

ning eller som hållbarhetsupplysningar i förvaltningsberättelsen. En hållbarhetsredo-

visning kräver både tid och kompetens, därför är det viktigt att företaget redan från 

början studerar sina för- och nackdelar (Ljungberg & Barkland, 2010). Trots att håll-

barhetsredovisningen är frivillig anser Ljungberg och Barkland att den kan jämföras 

med den finansiella redovisningen som förväntas vara kontinuerlig. Redovisning av 

hållbarhetsaspekter ses som ett verktyg som bidrar till att skapa en förändring av 

verksamheten och med hjälp av GRI:s riktlinjer får man en helhetsbild av de viktig-

aste frågorna som berör hållbarhet. Hållbarhetsredovisning utgör en kommunikation 

mellan företaget och dess intressenter, därför är det av stor vikt att företaget redovi-

sar en utveckling av hållbarhetsarbetet över tid. När företag arbetar med hållbarhets-

frågor och utformar en hållbarhetsredovisningsrapport är det viktigt att de olika av-
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delningarna inom verksamheten samarbetar för att på så sätt skapas nya relationer 

och nya idéer och innovationer föds fram. 

 

Varje år delar FAR, som är en branschorganisation för redovisningskonsulter, reviso-

rer och rådgivare ut ett pris för Sveriges bästa hållbarhetsredovisningar i samarbete 

med Finforum. Priset för Sveriges bästa hållbarhetsredovisning år 2012 gick till 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) medan Svenska Kullagerfabriken (SKF) fick 

ett hedersbemötande med motivering (FAR, 2013): 

SCA har en välbalanserad, transperent och framtidsorienterad hållbarhetsredovis-
ning. Den kommunicerar tydligt SCA:s gedigna hållbarhetsarbete som innehåller in-
novativa lösningar och hög medvetenhet om företagets omvärld. 

SKF har i många år gjort en mycket bra hållbarhetsredovisning som är väl integrerad 
i årsredovisningens förvaltningsberättelse. SKF har nu tagit nästa steg mot en inte-
grerad redovisning genom en första ansats till integrerad granskning av den samlade 
rapporteringen. 

 

Under de senaste årtiondena har enligt Roca och Searcy (2011) företag börjat alltmer 

redovisa sitt hållbarhetsarbete. Många av de stora börsnoterade företagen ger idag ut 

någon form av miljö- eller hållbarhetsrelaterad information i sina årsredovisningar. 

Det ökade intresset för hållbarhetsfrågor har lett till att större krav ställs på företagen 

och med tiden har även en utveckling skett inom redovisningspraxis (Ljungdahl 

(2008). Genom åren har hållbarhetsredovisningar blivit allt bättre enligt Ljungdahl 

och allt fler hållbarhetsredovisningar blir granskade av en extern part innan den pub-

liceras. Medan tidigare har enligt Ferneti och Guthriea (2009) funnits brister i hur en 

hållbarhetsredovisning ska se ut och vad den ska innehålla. Detta har medfört att 

företagen har haft svårt med att ge intressenterna den information de efterfrågar. 

 

3.3 Global Reporting Initiative, GRI 

Nätverksorganisationen Global Reporting Initiative (GRI) är en ideell organisation 

som har sitt ursprung i två Amerikanska organisationer, Coalition for Environmen-

tally Responsible Economies (CERES) och Tellus Institute (Enell, 2008).  2000 pub-

licerades den första generationen av GRI:s riktlinjer och har benämning G1, två år 

senare utarbetades den andra generatonens riktlinjer, G2 och presenterades på 

världsmötet om hållbarutveckling i Johannesburg. 2002 invigdes GRI som en samar-

betspartner i UNEP, som är Förenta Nationernas miljöprogram. Sedan 2006 finns 

den tredje generationen av riktlinjer, G3 (GRI, 2013). GRI skapade det internationellt 

mest kända ramverk för hållbargetsredovisning (GRI:s riktlinjer), som avser redovis-

ning av företagens resultat inom områden ekonomi, miljö och samhälle skriver 

Westmark (2012). Larsson och Ljungdahl (2008) menar att GRI idag satsar på att 

ytterligare vidareutveckla riktlinjerna men även på utbildning och utbyte av erfaren-

heter när det gäller tillämpningen av riktlinjer. 
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GRI har som vision att redovisning av ekonomisk, miljömässig och social redovis-

ning skall bli lika accepterad som finansiell redovisning (Larsson & Ljungdahl, 

2008). De anser att den finansiella redovisningen har en lång historia till skillnad från 

en hållbarhetsredovisning, vilken började som en del av miljöredovisningen som en 

del företag började publicera på 1990-talet. GRI:s primära syfte är att utveckla ett 

ramverk som fungerar vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning.  

 

Hållbarhetsarbetet enligt GRI bygger på de tre viktigaste områdena det vill säga de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala. GRI:s riktlinjer innehåller 79 indikatorer, och 

av dessa är 50 kärnindikatorer och 29 tilläggsindikatorer som grundar sig på Triple 

Bottom Line (se bilagorna A, B och C). Enligt Ljungberg och Barkland (2009) ska 

indikatorerna ses som indikatorer som berör många företag, vilket innebär att riktlin-

jerna inte behöver följas till punkt och pricka. Förutom indikatorer finns det även 

branschtillägg som ska tillämpas i de fall där indikatorer saknas för ett företag. Det 

viktigaste med GRI:s riktlinjer är redovisningsprinciper för innehåll och kvalitet, om 

de följs blir det en ändamålsenlig, högkvalitativ och transparent redovisning. 

 

GRI och dess riktlinjer har genom åren blivit kritiserade av flera forskare, Moneva et 

al. (2006) har i en artikel studerat GRI:s riktlinjer ur ett kritiskt perspektiv. Av arti-

keln framgår att GRI:s riktlinjer har tillämpats på ett felaktigt sätt, eftersom det krävs 

en bättre förförståelse för begreppet hållbarhetsutveckling, framförallt på vilket sätt 

de tre dimensionerna (ekonomiska, miljömässiga och sociala) i TBL integrerar med 

varandra. Den hållbara utvecklingen enligt Moneva et al. förklaras med utgångspunkt 

i de tre dimensionerna i TBL, som i sin tur blir GRI:s riktlinjer. Genom att definiera 

hållbar utveckling på ett förenklat sätt skapar obalans, på så sätt att hållbarhetsredo-

visningarna innehåller företagens resultat men saknar dess påverkan på hållbarhet. 

Utöver GRI finns det flera standarder och ramverk för styrning och kommunikation 

av hållbarhetsfrågor enligt Westmark (2012), exempel på dessa är ISO- standarder, 

SIGMA, Accounting Ability och WBCSD. 

 

3.3.1 Tillämpningsområden  

GRI:s riktlinjer kan tillämpas av alla företag, oavsett om företaget är nybörjare eller 

har en längre erfarenhet av hållbarhetsredovisning (Larsson & Ljungdahl, 2008). 

Larsson och Ljungdahl menar att GRI:s riktlinjer kan tillämpas oberoende av företa-

gets storlek, bransch, verksamhet eller grafisk hemvist, men företagen får en möjlig-

het att välja om de vill redovisa utvalda hållbarhetsaspekter och indikatorer eller hela 

uppsättningen riktlinjer från början. 

 

När ett företag använder sig av GRI:s riktlinjer är det viktigt att de anger tillämp-

ningsnivå för hållbarhetsredovisning enligt Frostenson et al. (2012). Det finns tre 

tillämpningsnivåer och dessa är A, B och C, där A är den högsta och C den lägsta 

nivån. Nivå A betyder att alla tre delar av GRI:s riktlinjer används, medan nivå C 

innebär att utöver de grundläggande profilupplysningarna ska även redovisas tio in-
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dikatorer. Av de tio indikatorerna ska minst en komma från varje huvudkategori: 

ekonomisk påverkan, miljömässig påverkan och social påverkan. För nivå B krävs att 

minst tjugo indikatorer redovisas, och minst en ska komma från varje huvudkategori: 

ekonomisk påverkan, miljömässig påverkan och social påverkan. 

 

En hållbarhetsredovisning måste bli granskad, antingen av GRI eller också av en 

tredje part. Om hållbarhetsredovisningen granskas av en tredje part ska det framgå 

med ett + tecken efter tillämpningsnivån, det vill säga A+, B+ och C+ (GRI, 2006). 

När GRI:s riktlinjer tillämpas brukar många företag börja med den lägsta nivån C för 

att sedan öka till ambitionsnivån B och A. Frostenson et al. (2012) skriver att en 

hållbarhetsredovisning med en högre tillämpningsnivå inte innebär att den är bättre 

än de med lägre tillämpningsnivå. 

 

3.3.2 GRI:s riktlinjer, G3 

År 2006 utarbetade GRI den tredje generationen (G3) av riktlinjer för hållbarhetsre-

dovisning, riktlinjerna delas in i principer och standardupplysningar vilket illustreras 

av figur 3.2 (Frostensson et al. 2012). Principerna ska enligt Frostensson et al. vara 

vägledande för vad redovisningen ska innehålla och till hjälp för att säkerställa kvali-

tet och fokus i redovisningen. Medan standardupplysningar ger en mer konkret väg-

ledning om hur redovisningen ska vara uppställd i termer av text om profil och styr-

ning i hållbarhetsfrågor samt vilka resultatindikatorer som kan ingå. Slutprodukten 

av att följa GRI:s riktlinjer blir en fokuserad hållbarhetsredovisning, vilket illustreras 

av figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Övergripande beskrivning av GRI: s riktlinjer (Frostenson et al. 2012: 
33)   

Figur 3.2 visar att det finns både innehållsmässiga och kvalitativa principer, och de 

hållbarhetsredovisningar som följer GRI:s riktlinjer bör utgå från dessa principer 

(Frostensson et.al, 2012). Enligt Frostensson et al. med innehållsmässiga principer 

menas de principer som handlar om väsentlighet, kommunikation med intressenter, 

hållbarhetssammanhang och fullständighet. Medan kvalitativa principer omfattas av 

balans, jämförbarhet, precision, när redovisningen ska avges, tydlighet och tillförlig-

het. 

Vägledning för 

redovisningens 

innehåll 

Principer för re-

dovisningens 

innehåll 

Principer för att 

säkerställa redo-

visningens kvali-

tet 

Vägledning för 

avgränsning av 

redovisningen 

Hållbarhetsstyrning  Profil Resultatindikatorer  

Fokuserad hållbarhetsredovisning 



 

 12 

Principer för redovisningens innehåll 

Vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning ska företag enligt Frostenson et al 

(2012) som steg ett identifiera och besluta vilka områden och indikatorer som är re-

levanta för just deras verksamhet, eftersom omgivningen påverkas olika beroende på 

typ av verksamhet. Exempelvis om ett företag importerar kläder tillverkade i länder 

där det finns risk för barnarbete och korruption är det viktigt att företaget betonar 

indikatorer inom dessa områden, medan företag med miljöfarlig verksamhet ska 

lägga tonvikten på indikatorer som berör miljöfrågor. Utöver indikatorer ska företa-

gen även använda sig av specifika branschtillägg i sin redovisning av hållbarhetsar-

betet. Definition, förklaringar och utvecklade tester finns för varje princip och syftet 

med denna struktur är att underlätta för redovisaren att följa ramverket och i sin tur få 

en bättre kavalitet på redovisningen (GRI, 2006). Enligt GRI:s riktlinjer är de vägle-

dande principer för en hållbarhetsredovisning av väsentlighet, kommunikation med 

intressenter, hållbarhetssammanhang och fullständighet. 

 

Med väsentlighet menar Frostenson et al. (2012) att den information som är av bety-

delse för företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, samt informat-

ion som är relevant för intressenterna ska redovisas. När ett företag bedömer vad som 

är väsentlig information för att ta med i hållbarhetsredovisningen utgår företaget 

ifrån interna och externa faktorer, det vill säga övergripande mål, organisation, stra-

tegi och intressenters behov. De interna och externa faktorerna sammanfattas av ta-

bell 3.1. 

 

Tabell 3.1 Tester för att bedöma väsentliga redovisningsområden (Frostenson 
et al. 2012:37) 

 

Interna faktorer Externa faktorer 

Organisationens grundläggande värdering-

ar, principer, strategier, ledningssystem och 

mål.  

Förväntningar hos företagets primära in-

tressenter (till exempel anställda, ägare, 

leverantörer). 

Viktiga framgångsfaktorer och betydande 

risker för företaget 

Företagets kärnkompetens och hur den kan 

bidra till hållbarutveckling.  

Vilka områden som företagets externa 

intressenter visar intresse för. 

Viktiga områden och utmaningar som 

andra företag i branschen och liknande 

organisationer redovisar. 

Aktuella lagar, förordningar, internationella 

avtal och andra överenskommelser av be-

tydelse för företaget och dess intressenter.   

Uppskattningsbara risker och hållbarhets-

påverkan, identifierade genom grundlig 

undersökning av kompetenta aktörer. 
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De interna faktorerna innefattar alltifrån företagets grundläggande värderingar, stra-

tegier, mål till intressenternas förväntningar och företagets framgångsfaktorer och 

dess insats till hållbar utveckling. Externa faktorer inkluderar alla de områden som 

företagets externa intressenter visar intresse för, men även andra viktiga områden 

som liknande företag inom samma bransch redovisar. Förutom det ingår även enligt 

Frostenson et al. (2012) olika lagar, förordningar och internationella avtal samt 

undersökningar av uppskattningsbara risker och hållbarhetspåverkan. 

 

Principerna för kommunikation med intressenter skriver Larsson och Ljungdahl 

(2008) syftar till att företaget ska identifiera sina viktigaste intressenter och i hållbar-

hetsredovisningen förklara hur man tagit hänsyn till intressenternas förväntningar 

och intressen. GRI definierar intressenterna som ” organisationer och personer som 

påverkas väsentligt av organisationens aktiviteter, produkter och/ eller tjänster och 

vars handlingar kan påverka organisationens möjligheter att framgångsrikt genom-

föra sina strategier och uppnå sina mål ” (Frostenson et al. 2012:37). Med intressen-

terna anser Frostenson et al. aktieägare, leverantörer, anställda, kunder och myndig-

heter. 

 

I en hållbarhetsredovisning ska enligt Larsson och Ljungdahl (2008) förutom företa-

gets resultat även framgå företagets mål och strategier med avseende på hållbar ut-

veckling. När ett företag redovisar miljöpåverkan i förhållande till sig självt och tidi-

gare år i ska företaget även ta upp förhållandet till ekosystemet menar Frostenson et 

al. (2012), det innebär att företaget ska visa hur det kan bidra på ett positivt sätt till 

hållbar utveckling i samhället ur ett globalt och lokalt perspektiv. Utöver miljöpåver-

kan kan det vara relevant att redovisa föroreningsnivåer, socioekonomiska mål, mi-

nimilöner med flera. Vidare ska en hållbarhetsredovisning innehålla företagets syn på 

hållbarhetsarbete och företagets resultat, med fokus på villkor och målsättning för 

hållbar utveckling. 

 

En fullständig hållbarhetsredovisning ska vara rimligt avgränsad i tid och alla bety-

delsefulla aspekter av resultatet ska vara redovisade (Larsson & Ljungdahl, 2008). 

Enligt författarna innebär fullständighet att de som läser hållbarhetsredovisningen 

ska få en bild av företagets viktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan 

för den redovisade perioden.  

 

Principer för redovisningens kvalitet 

Enligt GRI:s riktlinjer finns det sex principer för redovisningens kvalitet och dessa är 

balans, jämförbarhet, noggrannhet, tydlighet och tillförlighet. Med balans menar 

Frostenson et al. (2012) att i en hållbarhetsredovisning ska både positiva och nega-

tiva aspekter av ett företags resultat framgå, detta för att få en balanserad utvärdering 

av resultatet på ett övergripande plan. Den andra principen för redovisningens kvali-

tet är jämförbarhet och innebär att den redovisade informationen ska vara presenterad 

på så sätt att läsaren ska kunna analysera förändringar i företagets resultat över tiden, 
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samt att den ska kunna jämföras med andra företag. Informationen i hållbarhetsredo-

visningen ska vara korrekt och detaljerad, för att intressenterna ska kunna bedöma 

det redovisade resultatet. Med tydlighet menas att informationen i en hållbarhetsre-

dovisning ska presenteras på ett begripligt tillgängligt sätt. Den sista och sjätte prin-

cipen för redovisningens kvalitet är tillförlighet, vilket innebär att den redovisade 

resultatet ska kunna granskas av en utomstående part. Utöver det ska enligt Frosten-

son et al. finnas en hög tillförlitlighet vid insamling, bearbetning och rapportering av 

informationen. 

 

Standardsupplysningar 

Standardupplysningar beskriver vad en hållbarhetsredovisning bör innehålla, vilket 

underlättar för företaget att strukturera innehållet och valet av lämpliga indikatorer. 

Inom standardupplysningar finns det tre typer av upplysningar, det vill säga strategi 

och profil, hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer (GRI, 2006). De tre typer av 

upplysningar definieras av GRI enligt följande:  

 

1. Strategi och profil, bestås av de upplysningar som beskriver den generella 

bakgrunden för att förstå ett företags resultat, såsom strategi, profil och styr-

ning. 

2. Hållbarhetsstyrning, omfattas av de upplysningar som beskriver hur ett fö-

retag arbetar med olika områden. Denna information fungerar som bakgrund 

för att underlätta förförståelsen av resultaten inom ett särskilt område. 

3. Resultatindikatorer, är de indikatorer som ger jämförbar information om fö-

retagets ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat. 

 

Strategi- och profilredovisningen enligt GRI bestå av en detaljerad beskrivning av 

företagets inställning till hållbarhet, prioriteringar och inriktning. Den strategiska 

redovisningen är övergripande och handlar om målsättning, trender, prioriteringar, 

samt företagets allmänna effekt och resultat i förhållande till målsättningarna. Profil-

redovisningen skildrar företagets verksamhet i form av varumärke, verksamhetsom-

råde och geografiskt hemvist. Ett begrepp som Frostenson et al. (2012) tar upp är 

hållbarhetsstyrning, med det menas att företag redovisar sitt hållbarhetsarbete utifrån 

miljömässigt och socialt område. 

 

GRI (2006) delar in resultatindikatorer i tre områden, indikatorer för ekonomisk, 

miljömässig och social påverkan (bilagorna A, B och C). Inom var och en av dem tre 

områdena förekommer kärn- och tilläggsindikatorer samt branschtillägg. Indikatorer 

för ekonomisk påverkan presenterar i bilaga A och belyser bland annat flödet av ka-

pital mellan företag och intressenter samt företagets väsentliga påverkan på samhället 

ur en ekonomisk synpunkt. Bilaga B skildrar indikatorer för miljömässig påverkan, 

de beskriver företagets påverkan på samhället ur en miljömässig aspekt. Med miljö-

mässig aspekt menas företagets påverkan på miljö, natur, lokala ekosystem, mark luft 
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och vatten. Denna påverkan kan ske på olika sätt, genom företagets resurs använd-

ning, direkt och indirekt utsläpp samt genom företagens produkter och tjänster som 

kan leda till miljö problem hos kunderna. Indikatorer för social påverkan sammanfat-

tas i bilaga C och enligt Larsson och Ljungdahl (2008) handlar om företagets påver-

kan på intressenter, exempelvis respekt för grundläggande rättigheter i arbetslivet 

och i lokala samhällen. 
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4 Hållbarhetsredovisningar i svenska multinationella 
koncerner 

I detta kapitel kommer att presenteras information om fem multinationella koncer-

ners hållbarhetsredovisningar från 2011. Först beskrivs hållbarhetsredovisningens 

uppbyggnad och innehåll i respektive företag därefter kommer att beskrivas de tre 

dimensionerna av ansvarstagande, det vill säga ekonomisk, miljömässig och social 

ansvarstagande för respektive företag. 

 

4.1 Hållbarhetsredovisning 

Ericssons hållbarhetsredovisning 2011 återfinns på deras hemsida och sammanfattar 

företagets hållbarhet och samhällsansvar för år 2011. Alla data och uppgifter som 

redovisas är från den 1 januari till 31 december 2011, om inte annat anges. Ericssons 

hållbarhetsredovisning är skriven enligt GRI:s riktlinjer, det vill säga G3 och har till-

lämpningsnivå A+, vilket innebär att hållbarhetsrapporten har blivit bestyrkt av en 

tredjepart i detta fall PriceWaterhouseCoopers (PwC) som är ett revisions- konsultfö-

retag. Hållbarhetsredovisningen omfattas av 46 sidor.  

 

Hennes och Mauritz (H&M) hållbarhetsredovisning 2011 kallas för Conscious Act-

ions och är framtagen enligt GRI:s riktlinjer (G3) och bygger på tillämpningsnivå B, 

med det menas att redovisningen har självdeklarerats av företaget. Hållbarhets rap-

port omfattar perioden 1 december 2010 till 30 november 2011. H&M har även un-

dertecknat UN Global Compact. Rapporten är på 86 sidor och har många bilder och 

figurer vilket gör att den blir lättläst och intressant.  

 

Scandinavian Airlines (SAS) hållbarhetsredovisning 2011 bygger på GRI:s riktlinjer 

(G3) och har tillämpningsnivå A+ som innebär att redovisningen har blivit självde-

klarerat av SAS men även av en tredjepart som i detta fall är Deloitte AB som är ett 

av världens ledande revision- och konsultföretag. Hållbarhetsredovisningen omfattas 

av 60 sidor. 

 

Svenskt Stål AB:s (SSAB) hållbarhetsredovisning 2011 följer GRI:s riktlinjer för 

redovisning av hållbarhetsarbete. Tillämpningsnivån på redovisningen är nivå C och 

själva rapporten är på 46 sidor, där sidorna 42-43 innehåller GRI-tabell, vilken sam-

manfattar samtliga kärn- och tillämpningsindikatorer, det vill säga de indikatorer som 

SKF anser vara relevanta för deras verksamhet med utgångspunkt i företagets viktig-

aste hållbarhetsfrågor. 

 

Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) har sin hållbarhetsredovisning 2011 integrerat i 

2011 årsredovisning och den har bestyrkts av en tredje part. Detta är utfört enligt 
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FAR (branschorganisation för revisorer och rådgivare) RevR 6 Bestyrkande av håll-

barhetsredovisning och den internationella bestyrkandestandarden ISAE 3000. Med 

avseende på kriterierna för tillämpningsnivå GRI G3 är det företagets bedömning att 

SKF Årsredovisning 2011 – Finansiella, miljömässiga och sociala resultat uppfyller 

tillämpningsnivå A+, vilket bestyrks av externa revisorer. Revisorernas gransknings-

berättelse finns på sidorna 142-143 i SKF:s årsredovisning. SKF:s hållbarhetsarbete 

går under namnet ”SKF Care” och är inbyggt i koncernens processer, verksamheter 

och affärsmetoder. 

 

4.2 Redovisning av ekonomisk ansvarstagande 

Ur en ekonomisk synpunkt ska Ericsson arbeta på ett sätt som gynnar företaget, in-

tressenter, miljö och samhälle. Bredbandsuppkoppling och hastighet är starka eko-

nomiska drivkrafter, alltså genom att öka hastigheten bidrar man till en ökad BNP i 

OECD länder. Under 2011 kunde ses att företaget har haft en positiv inverkan på 

samhället, några exempel är Millenium Villages och Connect To Learn, där Ericsson 

gav anslutningsmöjligheter vilket idag når ut till 500 tusen personer samt levererar 

gymnasieutbildning för flickor. Under mer än tio år har Ericssons medarbetare bidra-

git med mobil kommunikation vid katastrofer och för att stödja humanitära bistånd. 

En viktig del av företagets hållbarhetsarbete med företags ansvar är att engagera 

medarbetarna i frivilligt arbete (Ericsson Response). Av rapporten framgår att Erics-

son är involverad i många olika humanitära projekt. 

 

Till H&M:s goda ekonomiska framgång bidrar allt ifrån bomullsodlare, medarbetare 

i leverantörsfabriker till konsumenterna. Genom att företaget använder bomull som 

kommer från ekonomiskt hållbara energikällor bidrar de till att odlarna och sam-

hällen förbättrar sin levnadsstandard. H&M hjälper även sina leverantörer med deras 

hållbarhetsarbete, samt har utvecklat program som hjälper leverantörerna att lättare 

upptäcka svagheter. H&M har insett att brandsäkerheten i tillverkningsfabriker i 

Bangladesh är dålig och arbetar med att få den undersökt. Utöver det har företaget 

utvecklat utbildningsprogram för att öka säkerheten bland dem anställda på fabriker-

na. 2011 blev H&M medlem av Fair Wage Network för att se till att medarbetarna i 

tillverkningsfabriker får en rättvis lön. 

 

För att verksamheten ska kunna vara ekonomiskt hållbart på långsikt anser SAS att 

även de sociala och miljömässiga ansvarstagandena måste inkluderas. SAS anser att 

optimala avkastningen kan uppnås genom att utnyttja resurser på ett bra sätt och bo-

lagets ekonomiska och humana tillgångar. Några av SAS viktigaste finansiella 

aspekterna av miljöaspekter är infrastrukturavgifter och säkerhetskostnader, miljöre-

laterade kostnader, besparingar och investeringar, forskning och utveckling samt 

ekonomiska aspekter på socialt ansvar och SAS:s bidrag till ekonomin. SAS är ett 

företag som genererar jobbmöjligheter och samtidigt satsar på att minska långtids 

sjukskrivningar. 
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För att SSAB ska bidra till en bättre miljö och ekonomi i alla led har de bestämt sig 

för att satsa på höghållfasta stål. Till skillnad från standard stål bidrar höghållfasta 

stål till lägre koldioxidutsläpp, mindre stål i tillverkningen men också minskar ut-

släpp. Samtidigt är höghållfasta stål användbara inom många användningsområden i 

de flesta industrisektorer (biltillverkning, vindkraft etc.). från och med 2008 har 

SSAB ett råd för forskning och utveckling med syftet att leda utvecklingen och för-

verkliga de höghållfasta stålens potential. Vid utvecklingen av nya produkter har 

företaget även en dialog med kunderna. Idag har SSAB en stark position i Kina, näs-

tan hälften av den producerade höghållfasta stålen används i Kina. På de orter där 

företaget har sin verksamhet bidrar dem direkt och indirekt till utvecklingen i sam-

hället. SSAB:s mål är att ge god avkastning till sina ägare och investera i fortsatt 

utveckling, men även vid goda finansiella resultat har de en vinstutdelning till med-

arbetarna samt genererar nya arbetstillfällen. Utöver det påverkar företaget samhället 

positivt på flera sätt, som att betala skatt och räntor. 

 

Av rapporten framgår det att SKF under året har gett bidrag till olika organisationer 

som exempelvis hjälporganisationer, idrott och utbildning. Företagets policy är att 

alla medarbetare inom SKF ska engagera sig i samhället och hjälpa till när det be-

hövs som vid naturkatastrofer och så vidare. De har ett projekt som heter Communi-

dade i Cajamar i Brasilien, vars syfte är att erbjuda mental, social och fysisk träning 

till underprivilegierade barn i Cajamar området. SKF i Polen stödjer rullstolsruggby-

laget Four Kings. SKF är medlem i Swedish Workplace HIV/AIDS Programme 

(SWHAP) och erbjuder olika program mot hiv/aids till sina anställda lokalt. Utöver 

de nämnda projekten arbetar SKF med många fler och kommer att fortsätta att göra 

det. 

 

4.3 Redovisning av miljömässig ansvarstagande  

Ericsson vill minska miljöpåverkan genom hela värdekedjan, både de indirekta och 

direkta effekterna av deras verksamhet, effekterna från produkterna i verksamheten 

samt lösningar som hjälper kunderna att förbättra miljöprestanda. Företaget arbetar 

med att minska miljöpåverkan i produktens hela livscykel och den mest betydande 

miljöpåverkan kommer från energi som förbrukas när produkten är i bruk. 2011 

minskade koldioxidutsläppen i samband med livstids drift av levererade produkter. 

Utöver det är Ericsson involverad i olika projekt för att utveckla nuvarande teknologi 

och för att minska energianvändningen av mobilsystem med 50 procent. Företaget 

inriktar sig på övergripande nätverksenergi optimering för att möta kundernas behov. 

Ericsson arbetar med Ecology Management Program, som innebär att se till att deras 

produkter har det minsta möjliga påverkan på miljön när den slutar användas. Detta 

gör de genom exempelvis återvinning, återanvändning av produkter. Sammanfatt-

ningsvis är Ericssons mål att minska effekterna när produkten slutar användas. Utö-

ver det deltar och bidrar företaget i ett antal globala organisationer för att förbättra 

bland annat lösa E-avfall problem. 
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H&M arbetar mycket med det miljömässiga ansvaret, det gör de genom att vara 

energieffektiv och att den större delen av energin kommer från förnybara källor, ut-

vecklar och stödjer initiativ med mål att minska utsläpp, genom att bland annat in-

formera allmänheten och arbetar för skärpt lagstiftning. Under 2011 har företaget 

genomfört en rad olika åtgärder för att minska utsläpen, som att minska flygtranspor-

ten och effektivisering i butikerna. H&M arbetar även med sina leverantörsfabriker 

för att effektivisera energin och bidra till en bättre miljö. Under 2011 har företaget 

arbetat med att reducera, återanvända och återvinna fabrikernas tillverkningsavfall, 

påsar, förpackningar, använder naturmaterial så som ekologisk bomull och så vidare. 

Fram till 2020 vill H&M att all bomull ska komma från ekonomiskt hållbara energi-

källor som kräver mindre vatten, bekämpningsmedel och gödningsmedel. För år 

2011 var användningen av denna bomull (ekologisk bomull, Better Cotton och åter-

vunnen bomull) hela 7, 62 procent. År 2011 började H&M att sälja plagg som är till-

verkade av ekologisk hampa. Ytterligare åtgärder som företaget har tagit för att 

minska miljöpåverkan är att sänka tvättemperaturen från 60 grader till 40 grader på 

plaggen.  

 

Miljömässigt ansvarstagande har en stor del i SAS:s hållbarhetsredovisning, därför 

att intressenterna är mest intresserade av att se hur SAS hanterar efterfrågan att 

minska utsläppen av växthusgaser. Den största miljöpåverkan kommer från flyg-

operatorer och kundservice ombord. Företaget har tagit fram ett miljöledningssystem 

som involverar all verksamhet inom SAS förutom Individual Holding (Air Green-

land). Miljöledningssystemet bygger på delad miljö och hållbarhet, policys (Code 

Conduct, FN Global Compact, flygbolags operativa system och ISO 14001) och 

EmAS. Miljösystemet ger riktlinjer för planering, genomförande och utvärdering 

samt förbättring av processer och aktiviteter för att tillgodose operativa och miljö 

mål. Flygbranschens miljöarbete fokuserar främst på fyra områden som är ny teknik, 

infrastruktur, operativa åtgärder och ekonomiska styrmedel. Flygbranschens åtta-

gande att minska miljöpåverkan kräver långsiktiga investeringar som tar tid att ge-

nomföra och är kapitalintensiva. Flygbranschen är relativt ung, men det finns bety-

dande potential för miljöförbättringar, förutsatt att de är ekonomiskt försvarbart och 

teknisk möjligt. SAS är intresserad av att vara en del av den framtida långsiktigt 

hållbara samhället men stödjer också IATA:s vision om att göra det möjligt att flyga 

utan utsläpp av växthusgaser omkring 2050. 

 

SSAB är mycket medveten om miljön i sitt arbete, de arbetar ständigt med innovat-

ion för att minska miljöpåverkan. Att tillverka stål är både energi- och resurskrä-

vande och medför betydande miljöpåverkan. De viktigaste miljöaspekterna som 

SSAB har är att minska utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och stoft. 

Vidare vill de minska utsläpp av kväve och suspenderade ämnen till vatten men 

också effektivisera råvaru- och energianvändningen samt minska processavfall till 

deponi. De biprodukternas om blir över vid tillverkningen av stål säljs vidare på 

marknaden. 2011 fick företaget en Green Cargos det vill säga en Klimatintyg för 

transporter, vilket innebär att de klarar av Svenska Naturskyddsförenings kriterier för 

Bra Miljöval för transporter. Under 2011 handlade SSAB:s miljöarbete framförallt 
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om energi- och klimatfrågor och hur dessa ska samordnas mellan olika funktioner. 

Alla tillverkande enheter arbetar enligt miljöledningssystem som är certifierad enligt 

ISO 14001. 

 

SKF beskriver på ett bra sätt sitt miljömässiga ansvarstagande. Det avfall som före-

kommer har lämnats till godkända deponier, dock det har funnits några miljöinciden-

ter under 2011, vilka har lösts genom kontakt med miljöförvaltningen. Koncernen 

arbetar med ISO 14001 miljöledningssystem. Under 2011 fortsatte SKF att fokusera 

på bland annat att motverka klimatförändringar och kommer att fortsätta med det 

under kommande året. Vidare arbetar SKF med att minska koldioxidutsläppen. Ett 

stort företag som SKF kräver en del affärsresor med flyg och under 2011 ökade kol-

dioxidutsläppen från flygresor jämfört med föregående år. Vidare har även energian-

vändningen minskat samt koldioxidutsläppen för SKF:s leverantörer under 2011. 

Även användningen av råmaterial har minskat under året jämfört med tidigare år. 

SKF arbetar med att utveckla teknik som leder till att material användningen och 

andra skadliga utsläpp minskar. Av hållbarhetsredovisningen framgår att de arbetar 

aktivt med att minska avfall genom att återvinna, dessutom har de specifika regler 

kring förpackningsmaterial. 

 

4.4 Redovisning av social ansvarstagande  

Ericssons intressenter förväntar sig att företaget upprätthåller en hög standards inom 

affärsetik. Under 2011 har företaget arbetat mycket med antikorruption, företagskli-

matet, lagar och förordningar. Samma år upprättades ett övervakningsprogram mot 

antikorruption. Vidare arbetar Ericsson med säker arbetsmiljö och hälsosamma ar-

betsplatser, detta kan ses genom att de har arbetsplatsprogram, genomför internation-

ella standarder. Det sociala ansvarstagandet är lika viktigt för intressenterna som för 

Ericsson, de stödjer bland annat mänskliga rättigheter och genomför ansvarsfulla 

inköp (förbud mot vissa typer av material som inte uppfyller Ericssons krav). 

 

För H&M är det viktigt att visa respekt för alla som bidrar till deras framgång. Före-

taget är mot alla former av korruption och anser att mångfald är en tillgång, utöver 

det har H&M som ett minimum att följa alla lagar och förordningar. De anser att alla 

medarbetare har rätt till att arbeta i en trakasserifri miljö och under 2011 de utvecklat 

en antimobbning policy som kommer att vara färdig under 2012 och kommer att vara 

en obligatorisk introduktionsprocess vid anställningen av framtida medarbetare. Idag 

arbetar H&M med ett system som kommer att ge möjlighet till medarbetarna att ut-

vecklas i form av olika kurser. Företaget vill samtidigt skapa en bra arbetsmiljö, där 

olyckor och arbetssjukdomar åtgärdas och förhindras, detta gör de genom att utbilda 

sina medarbetare. H&M är aktiv i många samhällen runt om i världen, genom jobb-

tillfällen, donation av plagg till de behövande, stödjer utvecklingen på långsikt i 

Bangladesh och är involverad i många projekt som samlar in pengar till de behö-

vande. 
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SAS:s sociala ansvarstagande gäller i första hand ansvaret gentemot deras egna med-

arbetare och deras arbetsmiljö. Idag är konkurrensen inom flygbranschen i Europa 

hård, vilket gör att medarbetarna spelar en viktig roll när SAS skapar mervärde i 

kunderbjudandet. Av SAS:s hållbarhetsredovisning framgår det att de arbetar med att 

utveckla företagskulturen. När det gäller utvecklingen av socialt ansvar är ledningen 

viktig, det vill säga en chef bör vara självmedveten och framförallt veta hur de per-

sonliga egenskaperna ska användas för att uppnå ett förtroendefullt samarbete med 

personalen. Under 2011 har SAS fortsatt med att utvecklava något som de kallar för 

”role model” för alla chefer i organisationen och kommer även att fortsätta med det 

under 2012. Detta innebär att årligen utvärderas cheferna för att se om de uppfyller 

de uppsatta kraven. Utöver det har SAS under 2011 haft en kurs på magisternivå för 

ett antal chefer i samarbete med BI Norwegian Business School. Under året har SAS 

satsat även på medarbetarna vad gäller deras hälsa och utveckling inom företaget. I 

en undersökning som SAS utförde 2011 visade det sig att arbetsglädjen hade stigit 

från tidigare år. I rapporten nämns om de konflikter som SAS varit med om under 

2011 och en från 2010, men hur det har gått finns mer utförligt sammanfattat i årsre-

dovisningen. SAS är involverat i humanitärt arbete, de har bland annat ett kommersi-

ellt avtal med den svenska regeringen i händelse av en nödsituation, att tillgänglig-

göra två särskilt utrustade Boeing 737 som ambulansflygplan inom ramen för 

Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM). SAS har även hjälpt andra organisat-

ioner som Rädda Barnen i Norge, har varit i kontakt med skolor och pratat om flyg-

ning och dess inverkan på miljön. 

 

Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är mycket viktigt för SSAB. Deras med-

arbetarstrategi är att utveckla organisationen och producera en högpresterande kultur. 

De arbetar med att attrahera kvalificerade och utveckla nuvarande medarbetare, ge-

nom bland annat utbildning, återkoppling och intern rörlighet. Varje år genomför 

företaget en chefskartläggning, som innebär att de utvärderar chefer och chefskandi-

dater för att se om de uppfyller chefskriterier. År 2011 var 85 procent av chefsrekry-

teringarna interna. För SSAB är det viktigt att medarbetarna är involverade i verk-

samhetens utveckling och 2010 infördes ett system vid namn whistleblowing, där 

medarbetarna anonymt kan skriva om oenigheter och misstankar om brott. Företaget 

anser att hälsan är viktig inom företaget och har flera friskvårdsprojekt. SSAB arbe-

tar med nolltolerans för olyckor, med delmål om att sänka förekomsten av olycksfall. 

Under 2011 inträffade ett dödsfall på en av SSAB:s anläggningar och den svenska 

verksamheten uppfyllde inte företagets strategiska målsättning. I sitt arbete med leve-

rantörerna tillämpar de Global Compact principer. SSAB är involverat i samhället 

genom exempelvis sponsring av lokala idrottföreningar och kunskapsutbyte med 

skolor, stödjer Peace & Love festivalen i Borlänge, lånar ut sina medarbetare och 

bistår med arbetsledning i projekt Clean Town och under 2011 levererade plåt till 

Haiti som hjälp till återuppbyggnad efter den svåra jordbävningen.  

 

SKF:s tillhandahåller en trygg och säker arbetsplats, där varje medarbetare har rätt 

till bland annat jämställdhet, likabehandling och föreningsfrihet. Utöver det har med-

arbetarna möjlighet till utbildning och för att utvecklas och kunna få ett större ansvar. 
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Företaget strävar efter att ha noll olyckor på arbetsplatsen, under 2011 har antalet 

olyckor varit relativt låg i jämförelse med tidigare år, men det har inträffat två döds-

fall. De arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön och årligen genomför en 

undersökning inom företaget för att se vilken syn medarbetarna har på företaget. Vi-

dare satsar de på hälsa och motion samt utbildning och utveckling men även stödjer 

SKF olika föreningar inom bland annat idrott, utbildning och ger bidrag till hjälpor-

ganisationer vid till exempel naturkatastrofer, samt är engagerade i fler organisation-

er. 

 

4.5 Sammanfattning  

I denna studie har fem multinationella företags (Ericsson, H&M, SAS, SSAB och 

SKF) hållbarhetsarbete studerats. Alla de fem företagen redovisar sitt hållbarhetsar-

bete utifrån GRI:s riktlinjer, men har olika tillämpningsnivåer och endast SKF:s re-

dovisar sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen. De studerade företagen bidrar posi-

tivt till samhället i form av nya arbetstillfällen och är involverade i flera projekt som 

hjälper människor i nöd, exempelvis vid naturkatastrofer. Samtidigt arbetar de aktivt 

för att deras verksamheter och produkter ska ha en positiv effekt på miljön, genom 

att sänka utsläpp vid tillverkningen. När det gäller den sociala påverkan, är alla före-

tag noga med att deras medarbetare har en trivsam och säker arbetsmiljö. 
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5 Analys 

5.1 Redovisning enligt GRI:s riktlinjer 

Redovisning av ett företags hållbarhetsarbete kan enligt Bergström (2009) ske på 

olika sätt antingen som en fristående hållbarhetsredovisning eller som en del av en 

årsredovisning, dock är det upp till företaget att bestämma om den vill redovisa sitt 

hållbarhetsarbete eller inte menar Ljungberg & Barkland, 2010). Global Reporting 

Initiative har tagit fram internationellt mest kända ramverk för hållbarhetsredovis-

ning, det vill säga GRI:s riktlinjer och den senaste versionen kallas för G3 (West-

mark, 2012). I undersökningen visade sig att de fem studerade multinationella före-

tagen har valt att redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt den senaste versionen av GRI:s 

riktlinjer som är G3. Däremot finns det en skillnad på hur de har valt att redovisa 

hållbarhetsarbetet. Ericsson, H&M, SAS och SSAB har valt att redovisa det i form 

av en självständig hållbarhetsredovisnings rapport medan SKF har den som en del av 

sin årsredovisning. 

 

En viktig del i tillämpningen av GRI:s riktlinjer är att företaget anger tillämp-

ningsnivå på hållbarhetsredovisningen (Frostenson et al. 2012). Det finns tre tillämp-

ningsnivåer noterar Frostenson et al. och dessa är A, B och C, där A är det högsta 

och C den lägsta nivån och om det finns ett plus tecken efter (A+) innebär det att 

hållbarhetsredovisningen har blivit bestyrkt av en tredje part. Av undersökningen 

framkom det att de fem studerade företagen hade olika tillämpningsnivåer på sin 

hållbarhetsredovisning och att alla inte var bestyrkta av en tredje part. Ericsson, SAS 

och SKF är de företagen som har den högsta tillämpningsnivån och har även fått den 

bestyrkt av en tredje part (se tabell 5.1), SKF har även självbestyrkt sitt hållbarhets-

arbete. I tabell 5.1 kan utläsas att H&M:s tillämpningsnivå är B som är självbestyrkt 

och SSAB har den lägsta tillämpningsnivån är också självbestyrkt. 

 

Företag  Tillämpningsnivå  Förklaring 

Ericsson A+ Bestyrkt av tredje part 

H&M B Självbestyrkt  

SAS A, A+ Självbestyrkt och bestyrkt av tredje part 

SSAB C Självbestyrkt 

SKF A+ Bestyrkt av tredje part 

Tabell 5.1 Företagens tillämpningsnivå enligt GRI:s riktlinjer 

Skillnaden på tillämpningsnivån påverkar inte hållbarhetsredovisningens kvalitet 

menar Frostenson et al., det vill säga det innebär inte att den som har den högsta till-

lämpningsnivån är bättre än den med den lästa tillämpningsnivån. Det som skiljer de 

åt är antalet redovisade indikatorer från de tre huvudkategorierna: ekonomisk påver-
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kan, miljömässig påverkan och social påverkan (GRI, 2006). Hållbarhetsredovis-

nings omfattning har ingen koppling till tillämpningsnivån, vilket kan ses av att Er-

icssons som har en tillämpningsnivå A+ har 46 sidor medan SSAB:s tillämp-

ningsnivå är C och har 46 sidor. 

 

Företagen har utformat sina hållbarhetsredovisningar utifrån det som är mest relevant 

för deras företag och vad som efterfrågas av deras intressenter. Detta är något som 

även Frostenson et al. (2012) anser vara viktigt. SAS är det företag som har mest 

skrivet om den miljömässiga påverkan i sin hållbarhetsredovisning, anledningen till 

det är att dess intressenter är mest intresserade av att se deras miljöarbete, men det 

innebär inte att det övriga arbetet är mindre viktig. 

 

Hållbarhetsaredovisning utgör enligt GRI (2006) en kommunikation mellan företaget 

och dess intressenter, därför är det viktigt att företagen är noga med hur och vad de 

redovisar i sina hållbarhetsrapporter. De senaste årtiondena har enligt Roca och Se-

arcy (2011) hållbarhetsredovisning fått ett allt större utrymme i verksamheten och i 

och med det ställs allt större krav på företagen (Ljungdahl, 2008). Undersökningen 

visade att företagen är mycket intresserade av hållbarhetsarbete och hur de redovisar. 

Det kunde ses genom deras sätt att skriva vad de har gjort under år 2011 och vad de 

har för vidare planer. 

 

5.2 Redovisning av företagens ansvarstagande  

Hållbarhetsarbetet enligt GRI (2006) bygger på de tre viktigaste områdena ekono-

miska, miljömässiga och sociala, vilka grundar sig på Triple Bottom Line. Under-

sökningen visade att alla företagen tänkte utifrån TBL, eftersom de anser att en fun-

gerande verksamhet måste tänka på alla de tre ansvarsområdena. 

 

Enligt principer för redovisningens innehåll menar Frostenson (2012) ska företag 

välja ut de områden och indikatorer som är relevanta för deras verksamhet. Detta 

kunde även ses av undersökningen, där SAS är ett företag som satsar mycket på det 

miljömässiga området, för att uppfylla sina intressenters önskan. Medan SSAB är 

mycket fokuserad på den sociala delen, eftersom de vill att de ska vara en attraktiv 

arbetsgivare. 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kunde ses att förtagen ständigt utvecklas, deras produk-

ter och/ eller tjänster förändras för att kunna få en bättre avkastning och tillgodose 

intressenternas behov. Alla företagen bidrar till att öka samhällsekonomin på så sett 

att de genererar nya arbetstillfällen, men också är involverade i många humanitära 

projekt, allt ifrån att hjälpa till vid naturkatastrofer till att hjälpa idrottsföreningar. 

Samtidigt bidrar de till en bra ekonomi genom att utveckla sina produkter, exempel-

vis SAS anser att en ekonomisk tillväxt uppnås då resurserna utnyttjas på ett bra sätt. 
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Vidare kunde ses att ekonomin kunde förbättras av att investera i utveckling och 

minska kostnader.  

 

Undersökningen visade att företagen är mycket engagerade i att ha en positiv ut-

veckling på miljön, genom att minska utsläpp och använda råvaror som skadar mil-

jön mindre men också att använda mindre resurser. Vilket är precis vad Grankvist 

(2009) skriver att företagen ska göra för att jorden och naturresurser inte ska påver-

kas på ett negativt sätt. Företagen utvecklar ständigt produktionen eller i SAS fall 

flygplanet för att minska avgaser. Företagen tar även ansvar för vad som händer när 

produkterna inte längre används, till exempel genom att återvinna produkterna. 

H&M bland annat återvinner plaggen eller ger dessa till de behövande. 

 

Det sociala ansvarstagandet omfattas enligt Grankvist (2009) av på vilket sätt företa-

gen tänker på medarbetarna och samhället vad gäller deras hälsa och välbefinnande. 

Alla de studerade företagen vill att deras medarbetare ska känna sig trygga och få en 

möjlighet till utveckling. Bland annat SKF satsar på jämställdhet, likabehandling och 

föreningsfrihet. Trots att företagen satsar på säkerhet händer det att olyckorna inträf-

far, när det händer försöker företagen att satsa ännu mer på säkerhet genom ökad 

utbildning av medarbetare i säkerhet samt säkrar ytterligare arbetsplatsen för att för-

hindra olyckorna i framtiden. 

 

Sammanfattningsvis framgick av undersökningen att företagen ständigt utgår ifrån 

CSR, de tar ekonomisk, miljömässig och socialt ansvar, genom att utveckla verk-

samheter så att de släpper ut mindre avgaser, använder mindre resurser till samma 

produktion, värnar om medarbetarna och samhället. 
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6 Slutsats 

Syftet med undersökningen har varit att studera hållbarhetsredovisningar för att få en 

bild över hur multinationella företag redovisar hur de tillämpar CSR i sin verksam-

het. Undersökningen visade att de multinationella företagen tänker utifrån CSR i allt 

de gör. Med det menas att de försöker ha en balans mellan ekonomisk, miljömässig 

och social ansvarstagande, vilket är också grunden i CSR tänkandet. På samma sätt 

visade undersökningen att fördelningen av de tre ansvarsområdena inte fick lika 

mycket plats i hållbarhetsrapporten, en del fokuserade mer på det miljömässiga an-

svarstagandet medan andra på det sociala ansvarstagandet. Slutsaten är att företag 

inte ger lika mycket utrymme för de tre ansvarsområden i sin hållbarhetsredovisning, 

men det innebär inte att alla områden inte är lika viktiga, utan de utgår ifrån det som 

intressenterna är mest intresserade av att läsa om. 

 

Efter att ha studerat de fem multinationella företagens hållbarhetsredovisningar har 

jag kommit fram till att alla företag tolkar GRI:s riktlinjer efter sin verksamhet, vilket 

innebär att alla företag fokuserar på det som är relevant för just deras verksamhet. 

Samtidigt beskriver de det som är negativt inom verksamhetan samt sina framtids-

planer, eftersom GRI:s riktlinjer kräver det. 

 

På vilket sätt återspeglas GRI:s riktlinjer i multinationella företags hållbarhetsredo-

visningar? Svaret på denna fråga är att GRI:s riktlinjer tillämpas på olika sätt i före-

tagens hållbarhetsredovisningar, därför att företagen tolkar riktlinjerna utifrån sina 

verksamheter. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning  

Corporate Social Responsibility, det vill säga företagens samhällsansvar är ett brett 

och intressant område att forska kring. Därför skulle det vara intressant att undersöka 

konsumenternas syn CSR. Hur tänker konsumenter när de köper produkter, alltså är 

det viktig för dem att veta produktens bakgrund eller är det endast priset som avgör? 
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Bilaga A: Indikatorer för ekonomisk påverkan enligt 
GRI:s riktlinjer 

Aspekt: Ekonomiska resultat 
EC1  Skapat och levererat direkt ekonomisk värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersätt-

ning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betal-

ningar till finansiärer och den offentliga sektorn.  

 

EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, 

hänförliga till klimatförändringen. 

 

EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden.  

 

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn. 

 

Aspekt: Marknadsnärvaro  

EC5 

Tillägg 

Skalan för normala ingångslöner jämfört med minimilöner på orter där organisationen har 

betydande verksamhet.   

 

EC6 Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på väsentliga 

verksamhetsplatser. 

 

EC7 Rutiner för lokalanställning och andelelen av ledande befattningshavare som anställts 

lokalt där organisationen har betydande verksamhet.  

 

Aspekt: Indirekt ekonomisk påverkan 

EC8 Utveckling och påverkan på investeringar i infrastruktur och tjänster som huvudsakligen 

görs för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning. 

 

EC9 

Tillägg  

Förståelse om beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter, inklusive effek-

ternas omfattning.  

 

Tabell 6.1 Ekonomiska resultatindikatorer (GRI, 2006:26) 
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Bilaga B: Indikatorer för miljömässig påverkan enligt 
GRI:s riktlinjer 

Aspekt: Material 

EN1  Materialanvändning i vikt eller volym. 

 

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning. 

 

Aspekt: Energi 

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. 

 

EN4 indirekt energianvändning per primär energikälla 

 

EN5 

Tillägg  

Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. 

 

EN6 

Tillägg  

Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade 

på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa ini-

tiativ. 

 

EN7 

Tillägg  

Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering.  

 

Aspekt: Vatten 

EN8 Total vatten användning. 

 

EN9 

Tillägg  

Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen. 

 

EN10 

Tillägg  

Återvunnen och återanvänd vattenvolym. I totala siffror och i procent av totalt använd 

volym. 

Aspekt: biologisk mångfald 

EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade områden 

och områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden. 

 

EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den biolo-

giska mångfalden i skyddade områden, samt områden med hög biodiversitet utanför skyd-

dade områden. 

 

EN13 

Tillägg  

Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer). 

 

EN14 

Tillägg  

Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på den biolo-

giska mångfalden. 

 

EN15 Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med habitat i områden som 

påverkas av verksamheten. 

 

Aspekt: Utsläpp till luft och vatten samt avfall 

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.  

 

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusegaser.  

 

EN18 

Tillägg  

Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning.   

 

EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt. 

 

EN20 NO x, SO 2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ. 
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EN21 Totalt utsläpp i vatten, per kvalitet och recipient. 

 

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod.  

 

EN24 

Tillägg  

Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall, som klassats som mil-

jöfarligt enligt villkoren i Baselkonventions Bilagor i, II, III och VIII, samt procent trans-

porterat avfall transporterats internationellt.  

 

EN25 

Tillägg  

Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för vattenmassor 

med tillhörande habitat som väsentligt påverkars av den redovisande organisationens 

utsläpp av vatten samt dess angivna avrinningsvatten. 

 

Aspekt: Produkter och tjänster  

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat här av. 

 

EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återsamlas, per kategori. 

 

Aspekt: Efterlevnad 

EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till 

följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser. 

Aspekt: Transport 

EN29 

Tillägg  

Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som 

används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor.  

 

Aspekt: Övergripande 

EN30 

Tillägg  

Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ.  

 

Tabell 6.2 Miljömässiga resultatindikatorer (GRI, 2006:28,29) 
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Bilaga C: Indikatorer för socialpåverkan enligt GRI:s 
riktlinjer 

Aspekt: Anställning 

LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region. 

 

LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region. 

 

LA3 

Tillägg  

Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region. 

 

Aspekt: Relationer mellan anställda och ledning 

LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. 

 

LA5 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten, med upplysning om 

huruvida detta är specificerat i kollektivavtal.  

 

Aspekt: Hälsa och säkerhet i arbetet  

LA6 

Tillägg  

Andel av personalstyrkan (i procent) som är representerad i formella och för ledning och 

personal gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet, som bistår med övervakning 

och rådgivning om program för hälsa och säkerhet. 

 

LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala 

antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region.   

 

LA8 Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskprogran på plats för att stödja de 

anställda, deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar.  

 

LA9 

Tillägg  

Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överenskommelser med fackföre-

ningar.  

 

Aspekt: Utbildning  

LA10 Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkate-

gorier. 

 

LA11 

Tillägg  

Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet 

samt bistå anställda vid anställningens slut. 

 

LA12 

Tillägg 

Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskprogran på plats för att stödja de 

anställda, deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar. 

 

Aspekt: Mångfald och jämställdhet  

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, 

åldersgrupp, minoritetsgruppstillhörighet och andra mångfaldindikatorer. 

 

LA14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personalkategori.  

 

Tabell 6.3 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor Resultatindikatorer (GRI, 
2006:31) 
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Aspekt: Investerings- och upphandlingsrutiner  

HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 

mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter 

hanteras. 

HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende 

efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder. 

 

HR3 

Tillägg 

Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnas åt utbildning i policyer och rutiner för 

mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten, samt andelen av de anställda 

som genomgått sådan utbildning.   

 

Aspekt: Icke-diskriminering 

HR4 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder. 

 

Aspekt: Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal  

HR5 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och rätten till kollek-

tivavtal kan vara väsentligt hotande och åtgärder som vidtagits för att stödja dessa rättig-

heter.  

 

Aspekt: Barnarbete 

HR6 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för fall av barnar-

bete och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete. 

 

Aspekt: Tvångsarbete  

HR7 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för tvångsarbete 

och obligatorisk arbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av tvångs-

arbete eller obligatoriskt arbete.  

 

Aspekt: Säkerhetsrutiner 

HR8 

Tillägg 

Procentandel av säkerhetspersonalen som fått utbildning i organisationens policyer och 

rutiner som handlar om mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten.  

 

Aspekt: Ursprungbefolkningars rättigheter  

HR9 

Tillägg 

Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna åt-

gärder. 

 

Tabell 6.4 Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter (GRI, 2006:33,34) 
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Aspekt: Samhälle 

SO1 Typ, omfattning och ändamålsenighet av de program och rutiner som utvärderar och styr 

verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och utträde.  

 

Aspekt: Korruption 

SO2 Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption. 

 

SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och 

rutiner avseende motverkan mot korruption.   

 

SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter. 

 

Aspekt: Politik 

SO5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying.  

 

SO6 

Tillägg 

Totalt värde av bidrag och gåvor i form av pengar eller in natura till politiska partier, poli-

tiker och likartade institutioner, per land.  

 

Aspekt: Konkurrenshämmande aktiviteter 

SO7 

Tillägg  

Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande 

aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt utfallet 

härav.  

 

Aspekt: Efterlevnad 

SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen 

för brott mot gällande lagar och bestämmelser.  

 

Tabell 6.5 Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor (GRI, 2006:35) 
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Aspekt: Kundernas hälsa och säkerhet 

PR1 De faser i livscykeln och produkters påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas i för-

bättringssyfte, och andelen av väsentliga produkt- och tjänstekategorier som genomgått 

sådana utvärderingar. 

 

PR2 

Tillägg  

Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande hälsa- och säkerhetspåverkan från 

produkter och tjänster under deras livscykel inte efterlevts. Informationen ska ges uppde-

lat efter effekten av bristen på efterlevnad.  

 

Aspekt: Märkning av produkter och tjänster 

PR3 Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i procent av 

produkter och tjänster som berörs av dessa krav.  

 

PR4 

Tillägg 

Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder för information om märkning av 

produkter och tjänster inte följts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen 

på efterlevnad.   

 

PR5 

Tillägg 

Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar.  

 

Aspekt: Marknadskommunikation 

PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för marknadskommuni-

kation, inklusive marknadsföring, PR och sponsring. 

 

PR7 

Tillägg 

Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande marknadsföringskommu-

nikation, inklusive annonsering, marknadsföring och sponsring inte följts. Informationen 

ska ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad. 
 

Aspekt: Kundernas integritet 

PR8 

Tillägg 

Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust 

av kunddata. 

 

Aspekt: Efterlevnad 

PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhandahållandet 

och användningen av produkter och tjänster. 

 

Tabell 6 Resultatindikatorer för produktansvar (GRI, 2006:37) 

 


