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Sammanfattning 

Titel: Hållbarhetsredovisning: En kvantitativ studie om förändringen i företags 

hållbarhetsredovisningar när frivilligt blir lagstadgat.  

Författare: Sanna Nilsson och Ellinor Wallin  

Bakgrund: För att företag ska öka arbetet kring hållbarhet ytterligare införde regeringen vid 

årsskiftet 2016/2017 krav på att stora företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Syftet 

med införandet var också att öka transparensen samt förenkla jämförbarheten. De företag som 

omfattas av de nya hållbarhetsupplysningskraven ska uppfylla mer än ett av gränsvärdena 

enligt 6.kap 10§ i Årsredovisningslagen (1995:1554). Företagen är rekommenderade att 

använda ett etablerat ramverk där Global Reporting Initiative (GRI) är det mest vedertagna 

ramverket. 

Forskningsfråga: hur förändras hållbarhetsredovisningar i antal GRI resultatindikatorer för 

företag inom den privata sektorn och som omfattas av hållbarhetsupplysningskraven i 

Årsredovisningslag (1995:1554) efter införandet? 

Syfte: Syftet i den här uppsatsen är att förklara hur företag som omfattas av de nya 

hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554) förändrar sina 

hållbarhetsredovisningar när frivilligt blir lagstadgat.  

Metod: Vi har tillämpat en kvantitativ innehållsanalys där vi har utformat en kodningsmall 

utifrån GRI´s ramverk. Vi har kodat antalet GRI resultatindikatorer i hållbarhetsredovisningar 

för räkenskapsåren 2014–2017 som innefattat 20 stycken företag inom den privata sektorn. Vi 

delade upp urvalet i miljömässiga- och neutrala företag. Uppdelningen baserades på antalet 

hållbarhetsredovisade GRI resultatindikatorer inom kategorin miljö under räkenskapsåret 

2014. Om företaget hållbarhetsredovisade 40,1 procent eller mer inom kategorin miljö, i 

förhållande till det totala antalet redovisade GRI resultatindikatorer, benämndes företaget som 

ett miljömässigt företag. Understeg antalet redovisade miljöresultatindikatorer 40,1 procent 

benämndes företaget som neutralt.  

Slutsats: Uppsatsens resultat påvisar en liten ökning av antalet GRI resultatindikatorer efter 

införandet av upplysningskraven inom hållbarhetsredovisning. Resultatet visade också att 

miljömässiga företag hållbarhetsredovisade fler GRI resultatindikatorer än neutrala företag 

innan införandet. Efter införandet hade också de miljömässiga företag en större ökning i antal 

GRI resultatindikatorer än de neutrala företagen.  

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, GRI, innehållsanalys, Årsredovisningslagen, lagändring 



 

Abstract 

Title: Sustainability report: A quantitative study of the changes in companies’ sustainability 

reports when voluntary gets regulated 

Authors: Sanna Nilsson and Ellinor Wallin 

Background: In order for companies to increase their work with sustainability the 

government introduced, at the end of year 2016/2017, the requirement that large companies 

have to establish a sustainability report. The purpose of the introduction was also to increase 

transparency and simplify comparability. The companies that are subjects to the new 

sustainability disclosure requirements must meet more than one of the limit values in Chapter 

6 of the Annual Accounts Act (1995: 1554). Companies are advised to use an established 

framework where the Global Reporting Initiative (GRI) is the most widely accepted 

framework. 

Purpose: How do sustainability reports change in the number of GRI performance indicators 

for private sector companies that are subjects to the Sustainability Disclosure Requirements in 

the Annual Accounts Act (1995: 1554) after the introduction? 

Method: We have applied a quantitative content analysis where we have developed a coding 

template based on GRI´s framework. We have encoded the number of GRI performance 

indicators in sustainability reports for the financial years 2014-2017 which included 20 

private sector companies. We separated the sample into environmental and neutral companies 

based on the number of environmental GRI performance indicators reported during the year 

2014. If the company reported 40,1 percent or more in the environmental category, compared 

to the total number of GRI performance indicators, we classified it as an environmental 

company. If the number of environmental GRI performance indicators was less than 40,1 

percent, the company was classified as a neutral company.  

Conclusion: The results of the survey indicate a small increase in the number of GRI 

performance indicators after the introduction of disclosure requirements in sustainability 

reporting. The result also showed that the environmental companies reported more GRI 

performance indicators than the neutral companies before the introduction. After the 

introduction, the environmental companies also had a larger increase in the number of GRI 

performance indicators than the neutral companies.  

Keywords: Sustainability, GRI, content analysis, Annual Accounts Act, law change
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet förklarar vi bakgrunden till uppsatsens ämnesval för att därefter gå 

vidare i en problemdiskussion som utmynnar i uppsatsens frågeställning, syfte och 

avgränsning.  

1.1  Bakgrund 

Miljö- och resursproblem har länge varit något samhället strävat efter att arbeta med och 

medvetenheten kring begreppet hållbarhet har ökat successivt under åren. Begreppet ”hållbar 

utveckling” formades år 1987 när FN:s världskommission publicerade den så kallade 

Brundtlandrapporten som handlade om miljö och utveckling på uppdrag av förenta 

nationerna. I Sverige publicerades denna rapport år 1988 under beteckningen ”Vår 

gemensamma framtid” där världens miljö- och resursproblem beskrevs. Företag har idag 

omvandlat termen hållbar utveckling till ett hållbart företagande (FN-förbundet, 2016). 

Genom att organisationer fokuserar på hållbarhet får de hjälp till att förstå och utveckla deras 

miljö- och sociala ansvar samt hur de ska bemöta dem. Det utvecklar företag till att bli mer 

effektiva och medvetna samtidigt som det är en vital del för intressenter, ägare och relationer 

(Ernst & Young LLP, 2016). Företags verksamhetsrörelse och de olika beslut som tas har 

företag alltid ett ansvar för dess påverkan och påföljder. Företag har inte bara ansvar för sin 

egen verksamhet och de anställda, utan även för omvärlden och allmänheten (Westermark, 

2013).  

Under 2000-talet visade företag tecken på en ökad medvetenhet kring etik och mänskliga 

rättigheter och de blev mer aktiva samt visade större ansvar vad gäller ekonomiska-, 

miljömässiga- och sociala aspekter (Kanjii och Chopra, 2010). Begreppen hållbar utveckling 

och Corporate Social Responsibility (CSR) används ofta synonymt med varandra 

(Westermark, 2013) där Frias-Aceituno, Rodrigues-Ariza och Garcia-Sanchez (2013) menar 

att ett företags sociala och miljömässiga rapportering och dess ekonomiska påföljder kallas 

CSR-redovisning. Westermark (2013) förklarar däremot denna rapportering som 

hållbarhetsredovisning, vilket är det begrepp som vi använt i den här uppsatsen.  

Arbetet med hållbarhet och upprättande av hållbarhetsredovisningar har varit frivilligt för 

samtliga företag fram till år 2008 då ägardirektivet infördes. Ägardirektivet gällde Sveriges 

statligt ägda företag och innebar ett krav på upprättande av en hållbarhetsredovisning 
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(Näringsdepartementet, 2009). Samtidigt som de statligt ägda företagen lagstadgat har 

hållbarhetsredovisat sen år 2008 så har flera företag inom den privata sektorn 

hållbarhetsredovisat frivilligt. Vid årsskiftet 2016/2017 blev det även lagstadgat för stora 

företag som uppfyller mer än ett av gränsvärdena i Årsredovisningslagen (1995:1544) att 

upprätta en hållbarhetsredovisning.  Det var ungefär 1600 stycken företag som påverkades av 

hållbarhetsupplysningskraven och de första hållbarhetsredovisningarna publiceras under år 

2018 (Lennartsson, 2016). Varför vissa av dessa företag tidigare har hållbarhetsredovisat 

frivilligt anser Kanjii och Chopra (2010) bero på att allmänheten idag har en ökad förståelse 

och medvetenhet för hur företag påverkar miljön. Företag kan därmed använda frivillig 

hållbarhetsredovisning avseende exempelvis företagets avgasutsläpp, energi- och 

vattenförbrukning som en konkurrensfördel och på så vis förbättra intressenternas förtroende 

för företaget (Braam, Uit de Weerd, Hauck & Huijbregts, 2016). Slutligen har vissa företag 

frivilligt hållbarhetsredovisat då de känt en ökad klarhet i sin egen hållbarhetsutveckling samt 

att det finns en efterfrågan bland företagets intressenter (Brorson & Park, 2005).  

GRI är en pionjär inom hållbarhetsredovisning sedan sent 1990-tal och har utvecklats till att 

bli det ramverk som används av en växande majoritet av organisationer i världen, då det anses 

som mest tillförlitligt (GRI, u.å.c). Sveriges statligt ägda företag måste hållbarhetsredovisa 

enligt GRI´s ramverk (Näringsdepartementet, 2009) men ramverket används även av de flesta 

företag som upprättat hållbarhetsredovisningar frivilligt (PwC, 2016). GRI´s tillvägagångssätt 

och resultatindikatorer bygger på intressenters engagemang. Det anses representera den bästa 

kombinationen av teknisk expertis samt mångsidig erfarenhet som kan tillgodose de behov 

som finns hos alla redovisningstillverkare och användare. Med det tillvägagångssättet skapar 

GRI allmänt tillämplig redovisningsvägledning som sedan uppdateras med hjälp av 

intressenters intressen så som företag, samhälle, arbetskraft, investerare, akademiker, regering 

och hållbarhetsrapporterande utövare. GRI´s resultatindikatorer kan ge stöd i hur 

hållbarhetsfrågor som är väsentliga för företaget kan identifieras samt ge förslag på möjligt 

relevanta hållbarhetsaspekter (PwC, 2016).  

1.2 Problemdiskussion 

Karnevid och Persson (2016) har i sin studie gjort en jämförelse mellan statlig ägda företags 

hållbarhetsredovisningar och privatägda företags hållbarhetsredovisningar. Studien gjordes år 

2016 då de statligt ägda företagen var lagstadgade att hållbarhetsredovisa medan de 

privatägda företagen hållbarhetsredovisade frivilligt. Resultatet av studien visade att de 
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statligt ägda företagen redovisade GRI´s resultatindikatorer i större utsträckning än de 

privatägda företagen. Vidare att privatägda företag hade en större spridning innehållsmässigt i 

antalet resultatindikatorer än de statligt ägda företagen (Karnevid & Persson, 2016). Den 

tidigare frivilligheten hos företagen inom den privata sektorn har gjort att upprättandet av 

hållbarhetsredovisningarna innehåller det företagen själva anser är viktigt utifrån vad som 

gynnar dem själva. Det gör att användarna av hållbarhetsredovisningarna har svårt att göra 

jämförelser över tid och mellan företag (Hartwig & Fagerström, 2016).  

För att förbättra transparensen, jämförbarheten och förståelse för företagets intressenter 

infördes hållbarhetsupplysningskrav för de företagen som uppfyller mer än ett av 

gränsvärdena enligt kap.6 §10 Årsredovisningslag (1995:1554) (Riksdagen, 2016). 

Regeringens syfte med införandet av 10-14 §§ Hållbarhetsrapport i 6 kap 

Förvaltningsberättelse i Årsredovisningslag (1995:1554) vid årsskiftet 2016/2017 är att stödja 

och utveckla företagens arbete med hållbarhet genom de redovisningskrav som bygger på EU-

direktivet. Syftet är även att redovisningen ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som 

behövs för att bilda en förståelse av företagets ställning, utveckling och resultat samt vad 

verksamheten har för konsekvenser (Årsredovisningslag, 1995:1554). Regeringen vill, precis 

som med ägardirektivet 2008, öka arbetet hos de företag som omfattas av det nya 

hållbarhetsupplysningskravet i Årsredovisningslag (1995:1554) (Riksdagen, 2016). 

Skillnaden är de olika kraven på användandet av etablerade standarder inom 

hållbarhetsredovisning. De statligt ägda företagen har varit lagstadgade att redovisa enligt 

GRI´s ramverk sedan 2008. De företag som omfattas av upplysningskraven inom 

hållbarhetsredovisning i Årsredovisningslagen (1995:1554) blir endast rekommenderade att 

använda något av de etablerade ramverken inom hållbarhet, men det finns ingen lag på att de 

ska använda ett specifikt ramverk. Rekommendationen till att använda sig av något av de 

etablerade ramverken vid upprättande av hållbarhetsredovisningen grundar sig i att det inte 

finns några rekommenderade resultatindikatorer kopplade till de redovisningsområden som 

Årsredovisningslagen (1995:1554) framtagit (FAR, u.å.). Det kan då skapa en förvirring för 

de företagen då det inte framgår vad som förväntas att redovisas i hållbarhetsredovisningen 

för att uppfylla upplysningskraven som Årsredovisningslagen (1995:1554) ställer.  

Tidigare studier visar att företag förbättrar förhållandena med sina intressenter och samhället i 

stort och på så vis skapar transparens genom att använda GRI (Hedberg & von Malmborg, 

2003; David & Hildinge, 2015). Även att användandet av GRI´s resultatindikatorer är en 

lärandeprocess som kräver tid för att utvecklas till en mer omfattande användning (Hedberg & 
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von Malmborg, 2003). Ökningen av GRI´s resultatindikatorer i statligt ägda företags 

hållbarhetsredovisningar förklaras med att företag har en tendens att ändra beteende vid 

införande av regelverk för att på så vis behålla sin legitimitet samt att regleringen blir 

institutionaliserad. Studien visade att införandet av ägardirektivet bidrog till ett ökat arbete 

med hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag, vilket var Regeringens syfte (Rydberg & 

Söderbom, 2017). I och med att regeringens syfte uppfylldes efter att ägardirektivet infördes 

år 2008 enligt Rydberg och Söderbom (2017), är det intressant att studera om denna 

förändring också sker för de företag som omfattas av det nya hållbarhetsupplysningskravet i 

Årsredovisningslag (1995:1554).  

Det finns kunskap inom statligt ägda företag och deras hållbarhetsredovisningar både innan 

införandet av ägardirektivet samt efter. Kunskap finns även inom området om varför 

privatägda företag valt att hållbarhetsredovisa trots frivillighet. Dock saknas det kunskap om 

hur företag som uppfyller mer än ett av gränsvärdena enligt 6kap §10 i Årsredovisningslag 

(1995:1554) kommer att förändra sina hållbarhetsredovisningar när det går från frivilligt till 

lagstadgat. Det saknas även kunskap om regeringens syfte om ett ökat arbete med hållbarhet 

kommer att uppfyllas. Därför är det intressant att studera hur införandet av 

hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554) kommer att uppfyllas.  

Genom att studera förändringen i antalet GRI resultatindikatorer i företag inom den privata 

sektorns hållbarhetsredovisningar, innan och efter införandet av upplysningskraven gällande 

hållbarhetsredovisning i Årsredovisningslag (1995:1554), kan uppsatsen bidra till en kunskap 

om hur regleringen påverkar företagens hållbarhetsredovisningar.  

1.3 Problemformulering 

Vår forskningsfråga i den här uppsatsen är: hur förändras hållbarhetsredovisningar i antal GRI 

resultatindikatorer för företag inom den privata sektorn och som omfattas av 

hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554) efter införandet? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att förklara hur företag som omfattas av de nya 

hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554) förändrar sina 

hållbarhetsredovisningar när frivilligt blir lagstadgat.  
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1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att studera hållbarhetsredovisningar inom kategorierna ekonomiska-, 

miljömässiga- och sociala påverkan i GRI´s ramverk. Hållbarhetsredovisningarna som vi har 

studerat innefattar räkenskapsåren 2014-2017. Vi valde dessa räkenskapsår för att om tidigare 

år hade valts hade den kodningsmall som upprättats varit tvungen att innehålla fler av GRI´s 

versioner, vilket hade försvårat kodningen. Räkenskapsår 2017 var ett självklart val eftersom 

det var första räkenskapsåret som hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag 

(1995:1554) trädde i kraft. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel förklaras uppsatsens teoretiska referensram. Här återfinns Årsredovisningslag 

(1995:1554) och det etablerade ramverket Global Reporting Initiative samt de 

redovisningsteorier som ligger till grund för insamlingen av empirin.  

2.1 Årsredovisningslag (1995:1554) 

Regeringens införande av hållbarhetsredovisningskraven gäller företag av en viss storlek och 

tillämpas från det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016. 

Hållbarhetsredovisningen ska innehålla upplysningar om miljö, sociala förhållanden, 

personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkan av korruption (Lennartsson, 2016). 

Hållbarhetsupplysningskraven i 6kap. §10 Årsredovisningslag (1995:1554) innefattar de 

företag som de senaste två räkenskapsåren uppfyller mer än ett av följande gränsvärdena:  

• mer än 250 anställda,  

• mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning, 

• mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning.  

6kap. 10§ Årsredovisningslag (1995:1554) gäller inte de dotterbolag som ingår i en koncern 

som omfattas av en hållbarhetsredovisning för koncernen. Enligt 6kap. 10§ 2st 

Årsredovisningslag (1995:1554) ska dotterbolag istället hänvisa i not i årsredovisningen till 

moderbolaget som upprättar hållbarhetsredovisningen. Om moderbolaget i en koncern är ett 

företag som omfattas av gränsvärdena i 6 kap 10§ Årsredovisningslag (1995:1554) ska en 

hållbarhetsredovisning upprättas enligt 7 kap §31a. Det gäller även de moderbolag i en 

koncern som uppfyller minst två av gränsvärdena i 6 kap 10§ och vars överlåtbara 

värdepapper är upptagna på handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad 

utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområde enligt 7 kap §31a (Årsredovisningslag, 

1995:1554). 

Hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554) omfattar alltså större företag 

i Sverige som uppfyller mer än ett av gränsvärdena. Utöver det omfattas även de noterade 

företag, värdepappersbolag, kreditinstitut, försäkringsbolag samt finansiella holdingbolag som 

på koncernnivå uppfyller minst ett av gränsvärdena (Lennartsson, 2016; Grant Thornton, 

u.å.).  
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2.2 Global Reporing Initiative  

Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende internationell organisation som är ett av de 

etablerade ramverken inom hållbarhetsredovisning. Under sin verksamma tid har GRI gett ut 

olika versioner av sitt ramverk där de senaste versionerna är GRI G4 och GRI Standards. GRI 

G4 lanserades år 2013 och kan användas av företag fram till 1 juli 2018 då GRI Standards tar 

över. GRI Standards lanserades år 2016 vilket gjorde att företag kunde välja att redovisa 

enligt GRI G4 eller GRI Standards under perioden 2016 till 1 juli 2018 (GRI, u.å.a).   

2.2.1 GRI G4  

Företag som upprättar sin hållbarhetsredovisning enligt GRI G4 kan välja på nivå ”core” eller 

”comprehensive”. Vid upprättande i enlighet med core-nivån innebär att företaget redovisar 

bakgrunden till hur företaget kommunicerar konsekvenserna av deras ekonomiska-, 

miljömässiga- och sociala påverkan. Comprehensive-nivån bygger på core-nivån men där 

ytterligare information angående bland annat företagets strategi och etik krävs. GRI G4 

innehåller generella standardupplysningar samt specifika standardupplysningar. De generella 

standardupplysningarna innehåller bland annat uppgifter om företagets strategi, organisation 

samt intressentengagemang och används av samtliga företag. De speciella 

standardupplysningarna innehåller resultatindikatorer inom kategorierna ekonomiska-, 

miljömässiga- och sociala påverkan och företagen väljer själva vilka av resultatindikatorerna 

inom de tre kategorierna som de vill redovisa (GRI, 2015).   

2.2.2. GRI Standards 

GRI Standards är den första globala standarden för hållbarhetsredovisning och innehåller 

universella standarder samt ämnesspecifika standarder. Den universella standarden innehåller 

tre stycken standarder som används av alla företag medan den ämnesspecifika standarden 

innehåller resultatindikatorer inom kategorierna ekonomiska-, miljömässiga- och sociala 

påverkan vilka företaget själva väljer vad som redovisas (GRI, u.å.b). GRI Standards bygger 

på GRI G4 men med förbättrade förklaringar och tillvägagångssätt (GRI, u.å.c; GRI, u.å.d).  
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2.3 Redovisningsteorier  

Här beskrivs institutionella-, legitimitets- och intressentteorin samt de hypoteser som vi 

utformat. 

2.3.1 Institutionella- och Legitimitetsteorin  

Den institutionella teorin beskriver varför företag inom ett visst område tenderar att få ett 

liknande beteende. Fenomenet att företag tenderar att bli homogena kallas för isomorfism. 

Isomorfism är en process där företag med samma förutsättningar eller villkor som andra 

företag efterliknar varandra. Homogenisering leder till att företagen lämnar liknande 

upplysningar och följer redovisningsreglering i ungefär lika stor utsträckning. Att företag blir 

homogena vid införandet av nya regleringar, speciella branschstandarder samt andra krav 

kallas tvingande isomorfism (Carpenter & Feroz, 2001).   

Att företag inom ett visst område strävar efter att uppfylla de normer och krav samhället har 

kan även förklaras genom legitimitetsteorin. Enligt Deegan och Unerman (2011) grundar sig 

legitimitetsteorin i att företag vill försäkra sig om att de är verksamma inom gränserna och 

normerna inom deras respektive samhällen samt att deras aktiviteter inom verksamheten ses 

som legitim från utomstående. Enligt teorin är legitimitet en viktig resurs för företagets 

fortlevnad och något som baseras på samhället. Det skapas ett socialt kontrakt om hur 

företaget ska bedriva sin verksamhet utifrån samhällets förväntningar. Förväntningarna från 

samhället förändras med tiden vilket betyder att även företag måste göra det. Lindblom (1993) 

menar att företag kan tillämpa olika strategier för att tillgodose samhällets förväntningar och 

fullborda sin legitimitet. Strategierna implementeras sedan genom att företaget bland annat 

ger ut rapporter som innehåller den företagsinformation som förväntas. Detta påvisar även 

Hedberg och von Malmborg (2003) som menar att företag vill uppnå legitimitet och kommer 

därmed anpassa sin hållbarhetsredovisning utifrån vad samhället förväntar sig.  

Homogenisering och hållbarhetsredovisning inom verksamhetens samhälle  

I Hedbergs och von Malmborgs studie (2003) kom forskarna fram till att GRI´s ramverk 

förväntas att följas till en större utsträckning av företag över tid. En orsak var bland annat att 

GRI var nytt under år 2003 och därmed hade företag inte hunnit etablera dessa 

resultatindikatorer i sin hållbarhetsredovisning. En annan orsak var att företag med tiden 

tenderar att bli homogena och upprättar hållbarhetsredovisningar i enlighet med det som är 

institutionaliserat för att uppnå legitimitet (Hedberg & von Malmborg, 2003). Det bekräftas 
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även av Carpenter och Feroz (2001) som menar att homogenisering leder till att företagens 

redovisningar efterliknar varandras. Även att en ny reglering tenderar att bli institutionaliserad 

vilket leder till att företag anser det legitimt att följa den nya regleringen. Företag kommer då 

att förändra sitt beteende och följa den nya regleringen med en förhoppning om att 

åstadkomma legitimitet (Matten & Moon, 2008; Campbell, 2007). 

Att företag strävar efter att hålla sig inom vad som anses legitimt inom respektive 

verksamhets samhälle innan införande av reglering har tidigare studerats. Farache och Perks 

(2010) menar att företag hållbarhetsredovisar mest inom de områden som är respektive 

verksamhets samhälle för att på så vis uppfattas som legitima. Hogner (1982), refererad i 

Deegan och Unerman (2011), menar genom sin forskning att upplysningar och mängden 

information i företagens redovisningar varierade från år till år vilket förklarades med att de 

sociala förväntningarna förändrades. Farache och Perks (2010) menar vidare att företag som 

är verksamma inom samhällen som har sociala- eller miljömässiga konsekvenser 

hållbarhetsredovisar i större utsträckning då det antas kräva mer information för att verka 

legitima. Även Rydberg och Söderbom (2017) menar att företag som är verksamma inom 

samhällen som innebär en påverkan på miljö- och sociala aspekter hållbarhetsredovisar i en 

större utsträckning vilket de bekräftar genom en studie på statligt ägda företag i Sverige.  

Enligt Rydberg och Söderbom (2017) kan verksamhetens konsekvenser visas genom den 

kategori företaget valt att redovisa flest GRI resultatindikatorer. Därför kan de företag som 

hållbarhetsredovisat flest miljömässiga resultatindikatorer i sina hållbarhetsredovisning, i 

förhållande till de två andra kategorierna social- och ekonomisk påverkan, klassas som ett 

miljömässigt företag. Inom de företagen som omfattas av de nya 

hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554) finns företag som kan klassas 

som miljömässiga företag. Dessa företag förväntas därför, enligt Farache och Perks (2010) 

samt Rydberg och Söderbom (2017), att hållbarhetsredovisa i en större utsträckning än de 

övriga företagen innan regleringen av hållbarhetsupplysningskraven. Rydberg och Söderbom 

(2017) benämner de övriga företagen som neutrala och kommer genom sin studie fram till att 

efter införandet av upplysningskrav inom hållbarhetsredovisning så ökar de neutrala företagen 

sina hållbarhetsredovisningar i en större utsträckning än de företag som inte är neutrala. Det 

förklaras genom att de icke neutrala företagen redan ligger i framkant eftersom deras 

samhällen förväntar sig mer information för att ses som legitima. De neutrala företagen är de 

som inte hållbarhetsredovisat flest GRI resultatindikatorer inom kategorin miljö (Rydberg & 

Söderbom, 2017). 
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I den här uppsatsen har vi antagit att upplysningskraven för hållbarhetsredovisning i 

Årsredovisningslagen (1995:1554) blir institutionaliserade. Även att företagen bland annat 

blir homogena på grund av tvingande isomorfism, men även att samhället förväntar sig att 

företagen ska följa regleringen för att vara legitima. Vi har även antagit att de företag som är 

verksamma inom samhällen med miljömässiga konsekvenser kommer att hållbarhetsredovisa 

GRI´s resultatindikatorer i en större utsträckning än de neutrala företagen innan införandet av 

hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslagen (1995:1554). Antagandet bygger på att 

det krävs mer av de företagen för att uppnå legitimitet. Fortsättningsvis att de neutrala 

företagen kommer att ha en större ökning i antal GRI resultatindikatorer i sin 

hållbarhetsredovisning efter införandet av upplysningskraven än de miljömässiga företagen, 

då de neutrala företagen inte haft samma höga krav på sig för att verka legitima innan 

regleringen. Antagandet att de neutrala företagen kommer att öka i en större utsträckning 

bygger även på att regleringen blir institutionaliserad och företagen då blir mer homogena. 

Slutligen att homogeniseringen av antalet GRI resultatindikatorer beror på tvingande 

isomorfism och att det krävs mer av företagen för att vara legitima.  

Ovanstående resonemang har lett oss fram till de första hypoteserna:  

Hypotes 1a: Företag, som är verksamma inom samhällen som har miljömässiga 

konsekvenser, kommer att hållbarhetsredovisa GRI´s miljömässiga resultatindikatorer i en 

större utsträckning än de neutrala företagen innan införandet av 

hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslagen (1995:1554).  

Hypotes 1b: De neutrala företagen kommer att ha en större ökning i antal miljömässiga GRI 

resultatindikatorer i procent i sin hållbarhetsredovisning efter införandet av 

hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslagen (1995:1554) än de företag med 

miljömässiga konsekvenser. 

2.3.2 Intressentteorin  

Intressentteorin har blivit ett centralt begrepp när det handlar om företags samhällsansvar. 

Idag har teorin vuxit fram till det mest användbara verktyget för att förklara varför företag ska 

ta ett större socialt ansvar och även blivit det dominerande synsättet inom CSR. I 

intressentteorin tar företag hänsyn till omgivningen och till dess intressenter. En intressent 

både påverkas av och påverkar ett företags verksamhet, vilket förklarar varför företag ofta 
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anpassar sin strategi och sina handlingar utifrån de krav och förväntningar som intressenterna 

har (Ethos, 2003).  

Intressenterna påverkar även innehållet i företagens hållbarhetsredovisning. Intressenter har 

vissa förväntningar för hur en hållbarhetsredovisning ska upprättas, exempelvis vad gäller 

omfattning, avgränsning, innehåll och bestyrkandet av redovisningen. Det är en utmaning för 

företagen att balansera de olika förväntningar som intressenterna har och därför försöker 

företagen att upprätta en hållbarhetsredovisning till en så bred grupp intressenter som möjligt 

som kan tänkas använda redovisningen (GRI, 2006). Likaså gäller den frivilliga 

informationen. Westermark (2013) anser att intressenter förväntar sig att företag ska arbeta 

med de ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor som ingår i CSR samt att företagen ska 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Om ett företag upprättar redovisningen utifrån 

intressenternas förväntningar ökas trovärdigheten och det skapas en god relation mellan 

företag och intressent (Westermark, 2013). 

Prioritet  

Intressenter påverkar mängden av ett företags hållbarhetsredovisning och ju mer 

påtryckningar av intressenterna, desto större blir mängden (Elsakit & Worthington, 2012). Det 

bekräftas även av Tagesson et al. (2009) som påstår att hållbarhetsredovisningar upprättas i 

större utsträckning av stora företag. Tagesson et al. (2009) menar att stora företag med hög 

omsättning har möjlighet till att ha fler anställda som sköter redovisningen och har därmed 

större sannolikhet att upprätta en mer omfattande hållbarhetsredovisning.  

Enligt Deegan och Unerman (2011) finns det två aspekter i intressentteorin som innebär olika 

förhållningssätt till intressenterna. Dessa är deskriptiv och normativ aspekt. Den deskriptiva 

aspekten betyder att företag beaktar intressenters inflytande och på det sättet värderar 

åsikterna högre från de med stort inflytande (Deegan & Unerman, 2011). I den här uppsatsen 

har endast stora företag inom den privata sektorn studerats. Stora företag kan inte prioritera 

alla intressenter då det är för många med olika förväntningar. Därför prioriterar företag en så 

bred grupp intressenter som möjligt som kan tänkas använda redovisningen men alla 

intressenter kan fortfarande inte prioriteras (GRI, 2006). Det tyder på det deskriptiva 

förhållningssättet till intressenterna innan införandet av upplysningskraven inom 

hållbarhetsredovisning i Årsredovisningslagen (1995:1554). Den normativa aspekten betyder 

att alla intressenter har rätt att bli rättvist behandlade samt att dess inflytande inte direkt är 

relevant. Efter införandet kommer företag att behöva hållbarhetsredovisa enligt 
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upplysningskraven vilket medför att fler områden behöver hållbarhetsredovisas. Det tyder då 

mer mot det normativa synsättet eftersom införandet av upplysningskraven kan medföra att 

företag måste prioritera fler intressenter.  

I den här uppsatsen har vi därför antagit att stora företag inom den privata sektorn har 

prioriterat de viktigaste intressenterna. Därmed har de upprättat hållbarhetsredovisningar 

innehållande de GRI resultatindikatorer som ansetts vara de centralaste för det enskilda 

företaget. Därför antar vi att de nya hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag 

(1995:1554) kommer leda till att företag ökar antalet GRI resultatindikatorer i deras 

hållbarhetsredovisningar när de ställs inför reglering.    

Ovanstående resonemang har lett oss fram till den andra hypotesen:  

Hypotes 2: Regeringens införande av hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag 

(1995:1554) leder till att företag inom den privata sektorn och som omfattas av regleringen 

kommer ha en ökning i antal GRI resultatindikatorer i deras hållbarhetsredovisningar. 
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3. Metod 

Under det här kapitlet beskriver vi uppsatsens forskningsansats, urval, forskningsstrategi, 

tillvägagångssätt, kritik mot metodvalet samt de etiska aspekterna.  

3.1 Forskningsansats 

Deduktiv, induktiv och abduktiv forskningsansats är de vanligaste metoderna och innebär 

förhållanden mellan teori och forskning. Den deduktiva metoden innebär att studiens grund 

vilar på befintliga teorier där forskaren använder teorierna för att få sig en uppfattning och 

bildar slutsatser (Bryman & Bell, 2003). Jacobsen (2002) menar att forskaren med hjälp av 

teorier skapar sig en bild av världen och samlar därefter in empirin för att få en uppfattning 

om empirin stämmer överens med verkligheten. Bryman och Bell (2003) menar att induktiv 

metod istället innebär att teorin är ett resultat av studiens observationer och empiri. Deduktiv 

och induktiv ansats är således varandras motsatser medan abduktion är en kombination av 

dessa (Bryman & Bell, 2003). 

I den här uppsatsen använde vi en deduktiv forskningsansats eftersom vi utgått från tidigare 

forskning och teorier. Anledningen till valet av denna forskningsansats var för att den anses 

vara den lämpligaste i den här uppsatsen eftersom hypoteser utformades utifrån befintliga 

teorier och tidigare forskning. De valda teorierna har även hjälpt till med vad undersökningen 

ska innehålla vilket har underlättat insamlingen av empirin.  

3.2 Urval 

Vi har baserat vårt urval på sex kriterier. Kriterium ett är att företaget som valts ska uppfylla 

Årsredovisningslagens (1995:1554) gränsvärden enligt 6kap. §10. Kriterium två är att 

företaget inte ska vara statligt ägt. Det tredje kriteriet är att företaget måste ha upprättat en 

hållbarhetsredovisning räkenskapsåret 2017 och publicerat innan 2018-04-20. Kriterium fyra 

är att hållbarhetsredovisningarna ska finnas publicerade på företagens hemsidor. Vidare att 

företagets hållbarhetsredovisning är på svenska och till sist att företaget redovisar enligt 

kalenderår.  

Vi använde oss av databasen Retriever Business för att hitta den urvalsram som krävdes för 

att uppfylla uppsatsens syfte. För att hitta urvalsramen valde vi att avgränsa sökningen till de 

företag som hade en omsättning på mer än 350 miljoner kronor samt mer än 250 stycken 

anställda. Avgränsningen gjordes för att företagen endast behöver uppfylla två av de tre 



 14 

gränsvärdena varpå dessa två valdes för att på så vis få ett så liknande urval som möjligt för 

att kunna göra jämförelser. Därmed är uppsatsens urvalsram inte densamma som hela 

populationen då fler utfall är möjliga. Urvalsramen bestod av 1797 stycken företag där vi tog 

ut 20 stycken företag som uppfyllde våra sex kriterier. Vårt urval på 20 stycken företag 

delades sedan upp i miljömässiga- och neutrala företag.  

Det har varit viktigt att analysen av företagens hållbarhetsredovisningar blivit korrekt utförda 

och innehar kvalité, varför ett större antal än 20 företag hade begränsat analysens och 

uppsatsens kvalité. De årtal som vi studerat är räkenskapsåren 2014–2017 vilket då blir de 

hållbarhetsredovisningar som utgivits 2015–2018. Dessa årtal valdes för att kunna undersöka 

omfattningen av GRI´s resultatindikatorer i hållbarhetsredovisningarna innan införandet av 

Årsredovisningslag (1995:1554) samt efter, för att därefter kunna jämföra hur 

hållbarhetsredovisningarna skiljer sig åt vid frivillighet och vid lagstadgat.  

Det finns dotterbolag som hänvisat till moderbolagets hållbarhetsredovisning i vårt urval. I de 

fallen har vi valt att använda moderbolagets hållbarhetsredovisning då dotterbolag i en 

koncern enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 6kap. §10 2st får hänvisa till moderbolagets 

hållbarhetsredovisning. Det var även många företag som föll bort i vårt urval då vissa ännu 

inte hunnit publicera sin hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017, vissa var på 

engelska samt att en del hade brutet räkenskapsår. I vårt urval på 20 stycken företag fanns det 

tre företag som ett år inte publicerat sin hållbarhetsredovisning. Detta gjorde att tre av 80 

stycken hållbarhetsredovisningar föll bort. Därmed omfattas den här uppsatsen av 20 stycken 

företag och totalt har vi studerat 77 stycken hållbarhetsredovisningar.  

3.3 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2003) skiljer forskare mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskningsstrategi. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering och har ett deduktivt synsätt på 

förhållandet mellan praktisk forskning och teorier. Kvalitativ forskningsstrategi lägger vikten 

på ord snarare än kvantifiering och har ett induktivt synsätt där fokus läggs på generering av 

teorier.  

För att uppnå uppsatsens syfte har vi tillämpat en kvantitativ innehållsanalys. Bryman och 

Bell (2003) beskriver den kvantitativa innehållsanalysen som ett angreppssätt som används 

vid analys av texter och dokument som syftar till att kvantifiera ett innehåll. Vi har analyserat 

flertalet enheter då studien innehåller hållbarhetsredovisningar från räkenskapsåren 2014–
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2017 samt på ett systematiskt sätt kvantifierat antalet resultatindikatorer genom en 

kodningsmall. Därför var vårt val en kvantitativ forskningsstrategi.  

3.4 Tillvägagångssätt 

Vi har upprättat en kodningsmall utifrån GRI’s ramverk G4 samt GRI Standards. 

Kodningsmallen innehåller resultatindikatorer inom kategorierna ekonomiska-, miljömässiga- 

och sociala påverkan. Vi valde att upprätta en kodningsmall utifrån GRI G4 och GRI 

Standards för att det var de versionerna som företagen använt sig av under räkenskapsåren 

2014–2017 som vi studerat. GRI G4 innehåller nio stycken resultatindikatorer inom den 

ekonomiska kategorin, 34 stycken resultatindikatorer inom den miljömässiga kategorin och 46 

stycken resultatindikatorer inom den sociala kategorin. Totalt innehåller GRI G4 89 stycken 

resultatindikatorer (GRI, 2015). Antalet resultatindikatorer i GRI Standards är inom den 

ekonomiska kategorin 13 stycken, inom den miljömässiga kategorin 30 stycken och inom den 

sociala kategorin 34 stycken. Sammanlagt innehåller GRI Standards 77 stycken 

resultatindikatorer (GRI, u.å.b).  

För att upprätta kodningsmallen började vi med att jämföra GRI G4 och GRI Standards. De 

resultatindikatorer som var helt lika eller där någon resultatindikator enbart var en förlängning 

av en annan, har de i kodningsmallen utformats till en och samma resultatindikator då utfallet 

av sökord blev detsamma. Totalt blev det 95 stycken resultatindikatorer i kodningsmallen 

fördelat på 13 stycken ekonomiska-, 35 stycken miljömässiga- samt 47 stycken sociala 

resultatindikatorer. I och med att hållbarhetsredovisningarna som har använts var på svenska 

och GRI G4 samt GRI Standards enbart finns tillgängliga på engelska har vi behövt göra en 

översättning. För att översättningen skulle bli så objektiv som möjlig har vi använt oss av 

Rydbergs och Söderboms (2017) samt Hagbergs och Sjögrens (2017) kodningsmallar som 

hjälp i vår översättning. Rydberg och Söderbom (2017) gjorde en studie på statligt ägda 

företag och deras kodningsmall byggde på GRI’s ramverk G3, vilket var versionen innan GRI 

G4. Dock finns det stora likheter mellan GRI G3 och GRI G4 (GRI, 2006; GRI, 2015). 

Hagberg och Sjögren (2017) gjorde en studie på skillnader och likheter mellan statliga och 

privata bolag över tid och deras kodningsmall byggde på både GRI G3 samt GRI G4. Vi 

gjorde därefter själva en översättning på de resterande resultatindikatorerna. Vår översättning 

jämfördes noggrant med hur Rydberg och Söderbom (2017) samt Hagberg och Sjögren 

(2017) översatt de övriga resultatindikatorerna för att på så vis få en så korrekt översättning 

som möjligt.  
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I vår kodningsmall fanns även sökord till varje resultatindikator, vilket vi även här har tagit 

Rydberg och Söderbom (2017) samt Hagberg och Sjögren (2017) till hjälp för att minimera 

subjektivitet. För de resultatindikatorer som inte återfanns i deras kodningsmallar utformade 

vi egna sökord. Vi tog hänsyn till deras sökord vid utformningen av de kvarvarande sökorden 

för att få ett så liten differens som möjligt. Enligt Rydberg och Söderbom (2017) bidrar 

sökorden till objektivitet eftersom de används för att koda texten till de olika 

resultatindikatorerna i GRI. Sökorden bidrar även till att kunna identifiera om 

resultatindikatorerna ändå förekommer i företagens hållbarhetsredovisning i de fall företagen 

inte tillämpar GRI (Rydberg & Söderbom, 2017).  

3.5 Datainsamling 

I den här uppsatsen har vi som tidigare nämnt tillämpat en kvantitativ innehållsanalys på 

företags hållbarhetsredovisningar. Företags hållbarhetsredovisningar finns offentligt 

publicerade på deras egna hemsidor och vi har valt att samla in redovisningarna därifrån. 

Därmed har vår datainsamling bestått av redan existerande data för att uppfylla uppsatsens 

syfte. Bryman och Bell (2003) förklarar insamlade data från organisationer som sekundärdata, 

vilket medför fördelar för forskaren då tid sparas och den här typen av data har vanligen hög 

kvalité.  

Ett alternativ hade varit att vår insamling bestod av primärdata i form av intervjuer eller 

enkäter. En risk hade dock varit förlorad objektivitet då uppsatsen syfte är att förklara hur 

företagen förändrat sina hållbarhetsredovisningar i antal GRI resultatindikatorer efter 

införandet av hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554). 

Respondenternas åsikter hade då kunnat påverka deras svar huruvida 

hållbarhetsredovisningarna förändrats vilket i sin tur kunnat påverka subjektiviteten i den 

insamlade empirin. Därför valde vi att samla in data i form av hållbarhetsredovisningar som 

publicerats av företagen.    

3.5.1 Databearbetning  

I den här uppsatsen har vi genomfört den kvantitativa innehållsanalysen med hjälp av sökord i 

företags hållbarhetsredovisningar. Denna innehållsanalys har utförts noggrant för att bli så 

korrekt som möjligt. Vi använde oss av sökfunktionen ”Ctrl” + ”F” i företagens 

hållbarhetsredovisningar för att kunna använda kodningsmallens sökord. Genom sökorden har 

vi kunnat se om GRI’s resultatindikatorer finns med eller inte. Har företaget använt en 
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resultatindikator har det benämnts med 1 i kodningsmallen. Om resultatindikatorn inte finns 

med har det benämnts som 0 i kodningsmallen.  

Resultatet av kodningen har sedan ställts upp i ett stapeldiagram innehållande årtal och antalet 

resultatindikatorer för vardera företag. Ur stapeldiagrammen kan antalet resultatindikatorer 

som vardera företag använt sig av, ur varje enskild kategori och under vardera årtal urskiljas. 

På så vis visades förändringen i antalet GRI resultatindikatorer över tid samt förändringen 

innan och efter att hållbarhetsredovisningen blev lagstadgad. Stapeldiagram valdes då det 

visar fördelningen av resultatindikatorer över tid och inom vardera kategori (Körner & 

Wahlgren, 2015). Därefter har ett Paired Sample T-test på samtliga hypoteser i uppsatsen 

genomförts. Anledningen till att ett Paires Sample T-test valdes var för att kunna mäta 

medelvärdet både innan och efter lagändringen i Årsredovisningslag (1995:1554) samt för att 

därefter kunna jämföra medelvärdena med varandra. På så vis kunde hypoteserna förkastas 

eller bekräftas. 

I Hypotes 1a och Hypotes 1b har uppsatsens urval delats upp i neutrala företag samt företag 

med miljömässiga konsekvenser. Uppdelningen har operationaliserats procentuellt utifrån 

antalet resultatindikatorer i medelvärde som företagen redovisade för räkenskapsåret 2014. 

Räkenskapsåret 2014 valdes för att se vilka företag som då var neutrala eller miljömässiga 

och för att därefter kunna jämföra medelvärdena i ett Paired Sample T-test. Vi räknade ut hur 

många ekonomiska-, miljömässiga- och sociala resultatindikatorer varje enskilt företag i vårt 

urval hade redovisat sammanlagt. Därefter räknade vi ut vad företagen procentuellt hade i 

antalet miljömässiga resultatindikatorer i relation till det totala antalet resultatindikatorer. Vi 

satte vår procentuella miljömässiga resultatindikatorsmaxgräns för neutrala företag vid 40 

procent. Det innebar att företag som i sin hållbarhetsredovisning redovisat miljömässiga 

resultatindikatorer som bestod av 40,1 procent eller mer av det sammanlagda antalet 

ekonomiska-, miljömässiga- och sociala resultatindikatorerna räknades som företag med 

miljömässiga konsekvenser. För att besvara uppsatsens syfte har vi gjort en kvantitativ 

innehållsanalys och valde därmed att kvantifiera vilka företag som var miljömässiga 

respektive neutrala utifrån de redovisade resultatindikatorerna. Vår motivering till 40 

procentgränsen var för att om hållbarhetredovisningen skulle bestå till hälften av 

miljömässiga resultatindikatorer skulle det bidra till att flertalet företag föll bort. Dock skulle 

hållbarhetsredovisningen till stor del bestå av miljömässiga resultatindikatorer och eftersom 

GRI´s resultatindikatorer innehåller tre kategorier består vardera kategori av 33,3 procent. 

Därmed hade 30 procent blivit för lågt och därför utgick vi från 40 procent. Hade vi istället 
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gjort en kvalitativ innehållsanalys hade vi kunnat kategoriserat företagen efter om de är ett 

miljömässigt- eller neutralt företag utifrån verksamhetens art.  

Genom ett Paired Sample T-test mätte vi de neutrala företagens respektive de miljömässiga 

företagens medelvärde för räkenskapsåren 2014–2016 med räkenskapsåret 2017. På så vis 

kunde vi se skillnaden i antalet miljömässiga resultatindikatorer innan och efter lagändringen i 

Årsredovisningslag (1995:1554). Slutligen jämfördes dessa Paired Sample T-test med 

varandra för att på så vis kunna bekräfta eller förkasta våra Hypoteser 1a och 1b.  

I Hypotes 2 jämförde vi medelvärdet av antalet resultatindikatorer av ekonomiska-, 

miljömässiga samt social påverkan innan med medelvärdet efter lagändringen i 

Årsredovisningslag (1995:1554). Därmed mättes medelvärdet av antalet resultatindikatorer 

för räkenskapsåren 2014, 2015 och 2016 för att därefter jämföra det med medelvärdet av 

antalet resultatindikatorerna för räkenskapsåret 2017. Genom detta test kunde vi se om antalet 

resultatindikatorer ökat i och med hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag 

(1995:1554). 

3.6 Datainsamlingens trovärdighet 

Här presenteras trovärdigheten för vår datainsamling där vi beskriver uppsatsens validitet 

och reliabilitet.  

3.6.1. Validitet 

I kvantitativa metoder är det viktigt att tänka på validiteten. Validitet innebär att studien mäter 

det som den avser att mäta och risken finns att man mäter något bara för att det går att mätas 

snarare än att det är något studien avser att mäta (Körner & Wahlgren, 2015). Genom vår 

operationalisering av GRI´s ramverk och avgränsningen till kategorierna ekonomiska-, 

miljömässiga- och sociala påverkan har vi endast mätt de resultatindikatorer som dessa 

kategorier innehåller. Uppsatsen avsåg att förklara huruvida det skett en förändring i de 

utvalda företagens hållbarhetsredovisningar när de ställdes inför hållbarhetsupplysningskrav. 

Eftersom vi avsåg att mäta förändringen kvantitativt har vi valt att använda GRI´s 

resultatindikatorer som utgångspunkt. Utifrån resultatindikatorerna har vi upprättat den 

kodningsmall som vi sedan använt för att kvantifiera innehållet i hållbarhetsredovisningarna. 

På så vis har vi mätt samma resultatindikatorer i samtliga hållbarhetsredovisningarna både 

innan och efter införandet av upplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554) och 
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därmed har vi hållit oss inom de avgränsningar uppsatsen har. Genom att vi endast mätt de 

resultatindikatorer inom avgränsningen i kodningsmallen samt att det utförts systematiskt har 

validiteten uppfyllts då risken för att mäta det som uppsatsen inte avser har eliminerats.  

3.6.2. Reliabilitet 

Genom att upprätta en kodningsmall för den kvantitativa innehållsanalysen har vi kunnat 

upprepa mätningen för att på så vis säkerhetsställa att mätningarna ger liknande resultat. En 

noggrann mätning och upprepande mätningar av samma variabel stärker uppsatsens 

trovärdighet och reliabilitet (Körner & Wahlgren, 2015). Vid kodning av de företag som inte 

hållbarhetsredovisat enligt GRI har sökorden vid tillfällen krävt en värdering huruvida 

sökordet förekommer i rätt del av redovisningen eller inte. Det gjordes för att ett ord inte 

skulle räknas med om det inte stod i hållbarhetsredovisningen och inte överensstämde med 

resultatindikatorn. I och med att en värdering vid tillfällen krävdes kan reliabiliteten 

ifrågasättas eftersom en person till en annan kan värdera olika. För att säkerhetsställa 

resultatet av kodningen har vi båda sett över den värderingen som gjorts.  

3.7 Kritik mot metodval 

En innehållsanalys har vissa begränsningar som forskaren bör ta hänsyn till (Bryman & Bell, 

2003). Bryman och Bell (2003) anser att en innehållsanalys, vid bedömning av dokument, bör 

ta hänsyn till de tre kriterierna autenticitet, trovärdighet och representativitet. Bryman och 

Bell (2003) förklarar autenticitet som att forskaren måste vara kritisk vid bedömningen om 

dokumentet verkligen är det som det är. Fortsättningsvis bör forskaren vara kritisk om 

dokumentet har någon grund att vara förfalskat eller förvrängt för att uppfylla trovärdigheten. 

I den här uppsatsen har vi använt oss av hållbarhetsredovisningar som företag själva upprättat, 

vilket då anses uppfylla de två första kriterierna. Autenticitet anses uppfyllt eftersom 

företagen själva har upprättat hållbarhetsredovisningarna och därmed är dokumenten det som 

det sägs vara. Trovärdighet anses uppfyllt eftersom det är en hållbarhetsredovisning som 

företag själva publicerar offentligt. Dock finns det alltid en risk att företagen förvränger viss 

information för att framstå på ett visst sätt. Representativitet förklaras som om de dokument 

som analyseras anses kunna representera alla andra relevanta dokument eller om 

generaliserbarheten brister på grund av avsaknaden av dokument (Bryman & Bell, 2003). 

Eftersom hållbarhetsredovisningar är allmänna dokument från databaser och företags 

hemsidor är de lättillgängliga vilket har ökat vår chans att få tag på det material som behövs.  



 20 

Det finns även kvalitetsaspekter som är viktiga att som forskare ta hänsyn till vid en 

kvantitativ innehållsanalys (Bryman & Bell, 2003). Dessa är att forskaren skapar 

kodningsmallar utifrån sin egen tolkning. Vi har utgått ifrån GRI G4 och GRI Standards vid 

upprättandet av vår kodningsmall samt tagit hjälp av Rydbergs och Söderboms (2017) samt 

Hagbergs och Sjögrens (2017) kodningsmallar. Därmed har utrymmet för egna tolkningar 

minskat då vi i grunden utgått från ett redan beprövat arbetssätt vid upprättandet av mallen.  

3.8 Etiska aspekter  

Det finns fem olika etiska aspekter som bör tas hänsyn till vid genomförande av en studie. De 

fem aspekterna är samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet, 

falska förespeglingar samt informationskravet. Samtyckeskravet innebär respondenters 

samtycke till deltagande i en undersökning och konfidentialitets- och anonymitetskravet är att 

respondenters uppgifter inte ska finnas tillgängliga för obehöriga personer. Nyttjandekravet 

betyder att insamlad data om respondenter enbart ska nyttjas i forskningsändamål och falska 

förespeglingar innebär att respondenter inte ska få falsk information om undersökningen. 

Slutligen innebär informationskravet att respondenters har rätt att erhålla information om 

undersökningens (Bryman & Bell, 2003). Alla krav anses vara obrutna eftersom det inte finns 

några respondenter i vår uppsats. Om uppsatsen istället hade varit utifrån en kvalitativ 

forskningsstrategi hade de etiska aspekterna varit större och då hade företagen varit mer 

delaktiga av informationen eftersom det då hade inneburit information om enskilda personer 

(Bryman & Bell, 2003).  
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4. Empiri 

Nedan presenteras studiens empiri. Först ges en kort beskrivning av företaget för att sedan 

presentera företagets hållbarhetsredovisade GRI resultatindikatorer i antal och över tid. 

Resultatet framställs i ett stapeldiagram och följs av en kortare förklaring. De miljömässiga 

företagen presenteras först i bokstavsordning och vidare presenteras de neutrala företagen.  

4.1 Aktiebolaget Tetra Pak  

Aktiebolaget Tetra Pak bildades år 1946 och bolagets verksamhet utvecklar, tillverkar och 

försäljning av förpackningssystem för livsmedel. Bolaget omsatte 16 127 092 tkr under 

räkenskapsår 2017 (Retriever Business, 2018). 

 

Figur 1. Aktiebolaget Tetra Paks redovisade GRI resultatindikatorer. 

Aktiebolaget Tetra Paks totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 10 

st, år 2015 13 st, år 2016 16 st och år 2017 18 st. Det är ett miljömässigt företag på 100 % 

miljömässiga resultatindikatorer. Bolaget redovisade inga ekonomiska resultatindikatorer 

under räkenskapsåren 2014-2017. 

4.2 Arla Foods AB  

Arla Foods AB omsatte 15 552 000 tkr under räkenskapsår 2017 och bedriver 

livsmedelframställning och mejerivarutillverkning. Bolaget bildades år 1999 och är en del av 

Arla koncernen där Arla Foods AMBA är moderbolag (Retriever Business, 2018). 
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Figur 2. Arla Foods ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

Arla Foods ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 25 st, år 

2015 20 st, år 2016 26 st och år 2017 30 st. Det är ett miljömässigt företag på 60 % 

miljömässiga resultatindikatorer. 

4.3 Bravida Sverige AB 

Bravida Sverige AB bildades år 1978 och hade en omsättning på 6 928 387 tkr under 

räkenskapsår 2017. Företaget bedriver entreprenad- och serviceverksamhet inom 

installationsbranschen samt fastighetsservice och underhållsverksamhet (Retriever Business, 

2018). 

 

Figur 3. Bravida Sverige ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 
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Bravida Sverige ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 17 st, år 

2015 20 st, år 2016 20 st och år 2017 20 st. Det är ett miljömässigt företag på 64,8 % 

miljömässiga resultatindikatorer. 

4.4 Martin & Servera AB  

Martin & Servera AB hade en omsättning på 13 548 131 tkr under räkenskapsår 2017. 

Bolaget bildades år 1984 och verksamheten bedriver direkt eller indirekt tillverkning och 

handel med livsmedel, detaljhandel samt service inom restaurang och storkök. Bolaget köper, 

säljer och förvaltar även värdepapper (Retriever Business, 2018). 

 

Figur 4. Martin & Servera ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

Martin & Servera ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2015 18 st, 

år 2016 18 st och år 2017 18 st. Hållbarhetsredovisningen för år 2014 fanns inte tillgänglig på 

företagets hemsida. Det är ett miljömässigt företag på 55,6 % miljömässiga 

resultatindikatorer. 

4.5 Ovako Group AB  

Ovako Group AB är en stålkoncern där Triako Holdco AB är moderbolaget. Företaget 

omsatte 7 487 250 tkr under räkenskapsåret 2017. Ovako Group AB bildades år 2010 och 

tillverkar kompontentstål inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin (Retriever 

Business, 2018). 
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Figur 5. Ovako Group ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

Ovako Group ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 17 st, år 

2015 17 st, år 2016 16 st och år 2017 39 st. Det är ett miljömässigt företag på 58,9 % 

miljömässiga resultatindikatorer. 

4.6 Peab Sverige AB  

Peab Sverige AB omsatte 16 798 062 tkr under räkenskapsår 2017. Företaget bildades år 1965 

och bedriver entreprenadverksamhet inom byggbranschen, maskinuthyrning samt handel och 

förvaltning av fastigheter. Peab Sverige AB är en del av Peab AB koncernen där Peab AB är 

moderbolag (Retriever Business, 2018). 

 

 

Figur 6. Peab Sverige ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 
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Peab Sverige ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 23 st, år 

2015 19 st, år 2016 19 st och år 2017 19 st. Det är ett miljömässigt företag på 43,5 % 

miljömässiga resultatindikatorer. 

4.7 Scandic Hotels AB  

Scandic Hotels AB omsatte under räkenskapsår 2017 5 289 367 tkr och tillhör Scandic Hotels 

group där Scandic Hotels Holding AB är moderbolaget. Företaget bildades år 1987 och 

bedriver hotellrörelse (Retriever Business, 2018). 

 

Figur 7. Scandic Hotels ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

Scandic Hotels ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2015 16 st, år 

2016 17 st och år 2017 17 st. Hållbarhetsredovisningen för år 2014 var inte tillgängligt via 

företagets hemsida. Det är ett miljömässigt företag på 43,8 % miljömässiga 

resultatindikatorer. 

4.8 Scania Sverige AB  

Scania Sverige AB bildades år 1947 där Scania Sales and Services AB är moderbolag. 

Företaget omsatte 5 834 228tkr under räkenskapsår 2017 och bedriver fabriks-, handels-, 

verkstads- och garagerörelse inom bilbranschen (Retriever Business, 2018).  
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Figur 8. Scania Sverige ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

Scania Sverige ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 29 st, år 

2015 29 st, år 2016 29 st och år 2017 29 st. Det är ett miljömässigt företag på 55,2 % 

miljömässiga resultatindikatorer. 

4.9 Setra Group AB  

Setra Group AB bildades år 1935 och omsatte 4 137 000 tkr under räkenskapsår 2017. 

Bolaget bedriver trämekanisk industri, sågverks- och annan träförädlingsrörelse, handel med 

trävaror samt fastighetsförvaltning (Retriever Business, 2018). 

 

Figur 9. Setra Group ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 
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Setra Group ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 17 st, år 

2015 18 st, år 2016 18 st och år 2017 14 st. Det är ett miljömässigt företag på 52,9 % 

miljömässiga resultatindikatorer. 

4.10 Vasakronan AB  

Företaget bildades år 1955 och hade under räkenskapsår 2017 en omsättning på 6 251 000tkr 

där Vasakronan Holding AB är moderbolaget. Vasakronan AB bedriver fastighetsverksamhet 

genom uthyrning och förvaltning av fastigheter (Retriever Business, 2018). 

 

Figur 10. Vasakronan ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

Vasakronan ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 16 st, år 

2015 15 st, år 2016 17 st och år 2017 14 st. Det är ett miljömässigt företag på 50 % 

miljömässiga resultatindikatorer. 

4.11 Ahlsell Sverige AB  

Ahlsell Sverige AB hade under räkenskapsår 2017 en omsättning på 15 687 614 tkr. Företaget 

bildades år 1915 och bedriver partihandel inom anläggnings-, installations-, byggnads- och 

verkstadsbranschen. Ahlsell Sverige AB är moderbolag i koncernen (Retriever Business, 

2018). 
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Figur 11. Ahlsell ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

Ahlsell Sverige ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 4 st, år 

2015 6 st, år 2016 11 st och år 2017 14 st. Det är ett neutralt företag på 50 % miljömässiga 

resultatindikatorer. Vi kategoriserade Ahlsell Sverige AB som ett neutralt företag för att 

företaget endast totalt redovisade fyra stycken ekonomiska-, miljömässiga- och sociala 

resultatindikatorer, varför det inte går att fastslå om det är ett företag med miljömässiga 

konsekvenser. Det kan helt enkelt varit slumpen som resulterade i att företaget 

hållbarhetsredovisat som de gjort. 

4.12 Aktiebolaget Trav och Galopp  

Aktiebolaget Trav och Galopp bildades år 1973 och hade en omsättning på 13 965 600 tkr 

under räkenskapsår 2017. Bolaget är verksam inom kultur, nöje och fritid samt spel- och 

vadhållningsbranschen (Retriever Business, 2018). 
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Figur 12. Aktiebolaget Trac och Galopps redovisade GRI resultatindikatorer. 

Aktiebolaget Trav och Galopps totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 

2014 3 st, år 2015 3 st, år 2016 12 st och år 2017 14 st. Det är ett neutralt företag på 33,3 % 

miljömässiga resultatindikatorer. 

4.13 BillerudKorsnäs Skog & Industri AB  

Företaget bildades år 1925 och tillhör en koncern där BillerudKorsnäs AB är moderbolaget. 

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB hade under räkenskapsår 2017 en omsättning på 12 319 

000 tkr. Företaget bedriver skogsindustriell verksamhet genom tillverkning och försäljning av 

massa och papper, förpackningsmaterial och förpackningslösningar, kraftproduktion och 

energiutvinning samt skogsbruk (Retriever Business, 2018). 

 

Figur 13. BillerusKorsnäs Skog och Industri ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 
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BillerudKorsnäs Skog och Industri AB har inte själva upprättat en hållbarhetsredovisning, 

utan de har hänvisat upp till moderbolaget BillerudKorsnäs AB där deras totala redovisade 

GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 40 st, år 2015 43 st, år 2016 42 st och år 2017 

36 st. Det är ett neutralt företag på 40 % miljömässiga resultatindikatorer. 

4.14 Com Hem Sweden AB  

Com Hem Sweden AB omsatte 5 707 000 tkr under räkenskapsår 2017 och är ett dotterbolag 

där NorCell Sweden Holding 2 AB är moderbolag. Företaget bildades år 2011 och bedriver 

konsultverksamhet (Retriever Business, 2018). 

 

Figur 14. Com Hem Sverige ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

Com Hem Sweden ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 22 

st, år 2015 24 st, år 2016 21 st och år 2017 21 st. Det är ett neutralt företag på 31,9 % 

miljömässiga resultatindikatorer. 

4.15 Hemköpskedjan AB   

Företaget bildades år 1967 och hade en omsättning på 5 714 936 tkr under räkenskapsår 2017. 

Hemköpskedjan AB tillhör en koncern där Axfood AB är moderbolag och är av 

livsmedelsverksamhet som bedriver detaljhandel med dagligvaror (Retriever Business, 2018). 
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Figur 15. Hemköpskedjan ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

Hemköpskedjan AB har inte själva upprättat en hållbarhetsredovisning, utan de har hänvisat 

upp till moderbolaget Axfood AB där deras totala redovisade GRI resultatindikatorer var 

räkenskapsår 2014 42 st, år 2015 27 st, år 2016 27 st och år 2017 26 st. Det är ett neutralt 

företag på 28,6 % miljömässiga resultatindikatorer. 

4.16 Länsförsäkringar AB  

Länsförsäkringar AB hade en omsättning på 24 506 000 tkr under räkenskapsår 2017. Bolaget 

bildades 1997 och bedriver affärer inom bank och försäkring (Retriever Business, 2018). 

 

Figur 16. Länsförsäkringar ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 
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Länsförsäkringar ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 26 st, 

år 2015 28 st, år 2016 18 st och år 2017 13 st. Det är ett neutralt företag på 27 % miljömässiga 

resultatindikatorer. 

4.17 Mannheimer Swartling advokatbyrå AB  

Mannheimer Swartling advokatbyrå AB bildades år 1990, omsatte 1 282 000 tkr under 

räkenskapsår 2017 och bedriver advokatverksamhet (Retriever Business, 2018). 

 

Figur 17. Mannheimer Swartling advokatbyrå ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

Mannheimer Swartling advokatbyrå ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var 

räkenskapsår 2014 20 st, år 2016 8 st och år 2017 17 st. Företaget lämnade inte ut någon 

hållbarhetsredovisning för år 2015. Det är ett neutralt företag på 22,8 % miljömässiga 

resultatindikatorer. 

4.18 Securitas Sverige AB  

Securitas Sverige AB bildades år 1967 och är ett moderbolag tillhörande en koncern. 

Företaget hade under räkenskapsår 2017 en omsättning på 5 090 553 tkr och är av 

säkerhetsverksamhet som bedriver bevakningsrörelse samt tillverkar och säljer alarmartiklar 

(Retriever Business, 2018). 
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Figur 18. Securitas Sverige ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

 

Securitas Sverige ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 8 st, år 

2015 8 st, år 2016 8 st och år 2017 12 st. Det är ett neutralt företag på 25 % miljömässiga 

resultatindikatorer. 

4.19 Svenska spel AB  

Svenska spel AB omsatte 7 773 000 tkr under räkenskapsår 2017. Företaget bildades år 1992 

och verkar inom kultur, nöje och fritid samt spel- och vadhållningsbranschen (Retriever 

Business, 2018). 

 

Figur 19. Svenska Spel ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 
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Svenska Spel ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 9 st, år 

2015 10 st, år 2016 11 st och år 2017 8 st. Det är ett neutralt företag på 0 % miljömässiga 

resultatindikatorer. Bolaget redovisade inga ekonomiska resultatindikatorer under 

räkenskapsåren 2014-2017. 

4.20 Swedbank AB  

Swedbank AB omsatte 4 243 800 tkr under räkenskapsår 2017, bedriver bankrörelse och 

bildades år 1942 (Retriever Business, 2018). 

 

Figur 20. Swedbank ABs redovisade GRI resultatindikatorer. 

Swedbank ABs totala redovisade GRI resultatindikatorer var räkenskapsår 2014 18 st, år 2015 

16 st, år 2016 16 st och år 2017 10 st. Det är ett neutralt företag på 38,9 % miljömässiga 

resultatindikatorer. 
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5. Analys 

Under det här kapitlet analyserar vi empirin samt besvarar uppsatsens hypoteser. För att 

bekräfta eller förkasta uppsatsens hypoteser har ett Paired Samples T-test använts. Ett Paired 

Samples T-test mäter skillnaderna i medelvärden mellan två grupper. Vidare ger testet en 

signifikansnivå och om denna överstiger 0,05 finns ingen statistisk signifikans vilket betyder 

att nollhypotesen inte kan förkastas. Om signifikansnivån understiger 0,05 betyder det att 

medelvärdena till 95 procent är åtskilda (Körner & Wahlgren, 2015). Vår nollhypotes var att 

det inte skett någon ökning efter införandet av hållbarhetsupplysningskraven i 

Årsredovisningslag (1995:1554). 

5.1 Homogenisering och hållbarhetsredovisning inom verksamhetens samhälle   

Hypotes 1a: Företag, som är verksamma inom samhällen som har miljömässiga 

konsekvenser, kommer att hållbarhetsredovisa GRI´s miljömässiga resultatindikatorer i en 

större utsträckning än de neutrala företagen innan införandet av 

hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslagen (1995:1554).  

Hypotes 1b: De neutrala företagen kommer att ha en större ökning i antal miljömässiga GRI 

resultatindikatorer i procent i sin hållbarhetsredovisning efter införandet av 

hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslagen (1995:1554) än de företag med 

miljömässiga konsekvenser. 

Resultaten av Paired Samples T-test på miljömässiga- och neutrala företagen redovisas i 

tabellerna nedan och baseras på medelvärden från räkenskapsåren 2014-2016 och 2017:  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Innan  9,9 10 3,2 1,0 

Efter 12,3 10 4,7 1,5 

Tabell 1 Paired Samples Statistics, miljömässiga företag 
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Tabell 2 Paired Samples Test, miljömässiga företag 

Paired Samples Statistics  

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Innan  5,7 10 5,4 1,7 

Efter 6,4 10 4,8 1,5 

Tabell 3 Paired Samples Statistics, neutrala företag 
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Tabell 4 Paried Samples Test, neutrala företag 

För att besvara Hypotes 1a och Hypotes 1b har företagen delats upp i två grupper 

innehållande miljömässiga företag i den ena och neutrala företag i den andra. Vardera grupp 

innehåller 10 stycken företag. Resultatet av Paired Samples T-test visar att medelvärdet av 

antal GRI resultatindikatorer i miljömässiga företags hållbarhetsredovisningar är 9,9 stycken 

innan och 12,3 stycken efter införandet av hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag 

(1995:1554). De neutrala företagen visade ett resultat på 5,7 stycken innan respektive 6,4 

stycken efter införandet. I Hypotes 1a antogs att företag som är verksamma inom samhällen 

med miljömässiga konsekvenser kommer att hållbarhetsredovisa GRI´s resultatindikatorer i 

en större utsträckning än de neutrala företagen innan införandet av Årsredovisningslag 

(1995:1554). Resultatet visade att miljömässiga företag hållbarhetsredovisade 9,9 stycken 

GRI resultatindikatorer medan de neutrala företagen hållbarhetsredovisade 5,7 stycken GRI 
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resultatindikatorer. Det tyder på att miljömässiga företag redovisade fler GRI 

resultatindikatorer än neutrala företag innan införandet av Årsredovisningslag (1995:1554). 

Däremot kunde vi inte bekräfta Hypotes 1a då signifikansnivån för testernas resultat översteg 

5% vilket tyder på att resultatet kan bero på slumpen. För att minska signifikansnivån hade 

det krävts ett större urval alternativt att förändringen i antal redovisade GRI 

resultatindikatorer efter införandet av Årsredovisningslag (1995:1554) hade varit större.  

För att besvara Hypotes 1b räknade vi ut företagens respektive ökning i procent. De 

miljömässiga företagens medelvärde efter på 12,3 stycken GRI resultatindikatorer dividerades 

med medelvärdet innan på 9,9 stycken resultatindikatorer och resultatet blev 24% i ökning. 

De neutrala företagens medelvärde efter på 6,4 stycken GRI resultatindikatorer dividerades 

sen med medelvärden innan på 5,7 stycken resultatindikatorer vilket resulterade i en ökning 

på 12%. I Hypotes 1b antogs att de neutrala företagen kommer att ha en större ökning i antalet 

GRI resultatindikatorer i procent efter införandet av Årsredovisningslag (1995:1554) än de 

miljömässiga företagen. Vårt resultat visade på att vi inte kunde bekräfta Hypotes 1b eftersom 

de neutrala företagen inte hade en procentuellt större ökning än de miljömässiga företagen. 

Men eftersom signifikansnivån översteg 5% kunde vi dock inte heller förkasta Hypotes 1b då 

resultatet kan ha berott på slumpen. 

 

 

Figur 21 Linjediagram. Förändringen av redovisade GRI resultatindikatorer i miljömässiga- och neutrala företag 

För att visa resultatet från empirin ytterligare har vi valt att upprätta ett linjediagram utifrån 

utvecklingen av de miljömässiga- och de neutrala företagens redovisade GRI 

resultatindikatorer. Resultatet i den här uppsatsen visade att de miljömässiga företagen 
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hållbarhetsredovisade fler miljömässiga GRI resultatindikatorer innan upplysningskraven 

inom hållbarhetsredovisning i Årsredovisningslagen (1995:1554) än de neutrala företagen. 

Det här resultatet stöds av Farache och Perks (2010) samt Matten och Moon (2008)  som 

menar att företag hållbarhetsredovisar mest inom de områden som är respektive verksamhets 

samhälle för att på så vis uppfattas som legitima. Även att de företag som är verksamma inom 

samhällen som har sociala- eller miljömässiga konsekvenser hållbarhetsredovisar i större 

utsträckning då det antas kräva mer information för att verka legitima.  

Vidare visade resultatet i den här uppsatsen att neutrala företag ökat mindre än de 

miljömässiga företagen procentuellt i antalet GRI resultatindikatorer efter införandet av 

upplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554). Resultatet tyder på att företagen inte 

blivit homogena och en tvingande isomorfism inte har uppstått vilket motsäger Carpenter och 

Feroz (2001). Fortsättningsvis att Regeringens syfte med att öka jämförbarheten genom 

införandet av upplysningskraven inte blivit uppfyllt (Riksdagen, 2016). Dock är resultatet 

baserat på de hållbarhetsredovisningar som utgivits år 2018 och är därmed de första efter 

införandet av hållbarhetsupplysningskraven. Det kan därför förklaras med att regleringen kan 

behöva tid innan den leder till homogenisering vilket bekräftas av Hedberg och von 

Malmborg (2003).  

Fortsättningsvis visade resultatet att de neutrala företagen inte haft en större ökning i antal 

GRI resultatindikatorer i procent efter införandet av upplysningskraven i Årsredovisningslag 

(1995:1554). Däremot har det skett en liten ökning efter regleringen vilket kan, å ena sidan, 

tyda på ett ändrat beteende. Resultatet kan därmed bidra till Mattens och Moons (2008) samt 

Campbells (2007) diskussion om huruvida företag ändrar sitt beteende vid införande av en ny 

reglering för att på så vis verka legitima. Däremot kan ökningen, å andra sidan, bero på  att de 

sociala förväntningarna förändrats och att företagen därmed ändrat mängden information från 

år till år vilket stödjer Hogners (1982) forskning.  

Slutligen kunde vi inte bekräfta Hypotes 1a och Hypotes 1b då det skett en för liten 

förändring för att kunna säkerhetsställa resultatet. Däremot visade uppsatsens empiri att det 

har skett en förändring efter införandet av upplysningskraven i Årsredovisningslag 

(1995:1554). Resultatet kan bidra till kunskap om att införandet av en ny reglering kan ta tid 

innan den tillämpas fullt ut.  
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5.2 Prioritet 
Hypotes 2: Regeringens införande av hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag 

(1995:1554) leder till att företag inom den privata sektorn och som omfattas av regleringen 

kommer ha en ökning i antal GRI resultatindikatorer i deras hållbarhetsredovisningar. 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Innan  17,8 20 9,1 2,0 

Efter 19,5 20 8,5 1,9 

Tabell 5 Paired Sample Statistics, prioritet 
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Tabell 6 Paired Samples Test, prioritet 

För att besvara Hypotes 2 jämförde vi samtliga företagens medelvärden innan och efter 

införandet av Årsredovisningslag (1995:1554). Ett Paired Samples T-test visade att företagens 

medelvärden ökat samt att de har hållbarhetsredovisat fler GRI resultatindikatorer i antal. 

Däremot kunde inte Hypotes 2 bekräftas då signifikansnivån översteg 5% vilket betyder att 

resultatet kan bero på slumpen.  
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Figur 22 Medelvärdet av antalet GRI indikatorer 

För att förtydliga uppsatsens resultat har vi upprättat ett stapeldiagram. Stapeldiagrammet 

visar samtliga företagens redovisade GRI resultatindikatorer i medelvärde. Resultatet visade 

att företagens medelvärden ökat samt att de har hållbarhetsredovisat fler GRI 

resultatindikatorer i antal. Dock är ökningen efter införandet av upplysningskraven i 

Årsredovisningslag (1995:1554) liten och därför gick det inte att konstatera att regleringen 

bidragit till att fler intressenter prioriterats. Fortsättningsvis eftersom det skett en lika stor 

ökning mellan räkenskapsåren 2015 och 2016 som ökningen mellan räkenskapsåren 2016 och 

2017. Ökningarna kan å ena sidan bero på att företagen ökat sitt arbete med hållbarhet för att 

påtryckningarna från redan prioriterade intressenter blivit större, vilket bekräftar Tagessons et 

al. (2009) samt Elsakits och Worthingtons (2012) diskussion om att intressenter påverkar 

företagens hållbarhetsredovisningar. Å andra sidan kan däremot ökningen bero på att 

företagen ökat sitt arbete med hållbarhet för att de fått påtryckningar av fler intressenter. GRI 

(2006) menar att det beror på att företag prioriterar en så bred grupp intressenter som möjligt 

som kan tänkas använda redovisningen.  

Resultatet från vår studie skiljde sig från Rydbergs och Söderboms (2017) studie om hur 

statligt ägda företag förändrade sina hållbarhetsredovisningar vid införandet av ägardirektivet. 

Rydbergs och Söderboms (2017) resultat visade att ägardirektivet bidrog till att de statligt 

ägda företagen ökade från 17,3 stycken resultatindikatorer till 62,4 stycken. De hade därmed 

en markant större ökning än vårt resultat. En förklaring till skillnaden i resultaten kan vara att 

de statligt ägda företagen haft GRI som ett specifikt ramverk att följa. Medan företagen som 

omfattas av hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554) enbart blir 
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rekommenderade att använda ett etablerat ramverk. Vidare att det då kan ha skapats en 

förvirring hos företagen av vad hållbarhetsredovisningarna förväntats att innehålla. 

Vårt resultat kan därför tyda på att regleringen i ett första skede inte har bidragit till att fler 

intressenter prioriterats då en liknande ökning även skett mellan räkenskapsåret 2015 till 

2016. Fortsättningsvis att ökningen därför kan ha berott på andra faktorer. Därmed kan vårt 

antagande om regleringens bidragande till ett mer normativt förhållningssätt inte bekräftas. 

Dock som nämnt tidigare kan införandet av en reglering ta tid innan den tillämpas.   
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6. Slutsats 

Uppsatsens syfte var att förklara hur företag som omfattas av de nya 

hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554) förändrar sina 

hållbarhetsredovisningar när frivilligt blir lagstadgat. Befintliga teorier inom ämnet har 

använts för att utforma uppsatsens nedanstående hypoteser samt för att förklara företagens 

förändring av sin hållbarhetredovisning och därmed anses syftet besvarat. 

6.1 Homogenisering och hållbarhetsredovisning inom verksamhetens samhälle  

Uppsatsens första Hypoteser 1a och Hypotes 1b byggde på institutionella- samt 

legitimitetsteorin. Resultatet visade att de miljömässiga företagen hållbarhetsredovisade fler 

GRI resultatindikatorer innan införandet av upplysningskraven i Årsredovisningslag 

(1995:1554). Vidare visade resultatet att de neutrala företagen inte haft en större procentuell 

ökning i antal GRI resultatindikatorer än de miljömässiga företagen efter införandet. Dock 

översteg testernas signifikansnivå 5% vilket gjorde att vi inte kunde bekräfta Hypotes 1a och 

Hypotes 1b eftersom sambanden inte kunde säkerhetsställas.  

Däremot kan resultaten bidra till kunskap om att företag hållbarhetsredovisar inom de 

områden som är verksamhetens samhälle för att verka legitima. Uppsatsens resultat visade att 

införandet av upplysningskraven inte bidrog till att företagen blivit homogena och att de 

därmed inte kunde jämföras. Dock menar Hedberg och von Malmborg (2003) att 

homogenisering kan ta tid vilket kan förklara resultatet. Slutligen kan därmed resultatet bidra 

med kunskap om att företag behöver tid för att tillämpa en ny reglering och bli homogena.  

6.2 Prioritet 

Hypotes 2 baserades på intressentteorin. Uppsatsens resultat visade att det hade skett en liten 

ökning av företagens antal redovisade GRI resultatindikatorer efter införandet av 

upplysningskraven. Även här översteg signifikansnivån 5% vilket betyder att vi inte kunde 

bekräfta Hypotes 2.  

Eftersom ökningen var liten kan vi inte påvisa att regleringen bidragit till att fler intressenter 

prioriterats. Fortsättningsvis då ökningen kan bero på att företagen antingen haft fler 

påtryckningar från redan prioriterade intressenter eller från nya intressenter. Att det inte har 

skett en större ökning kan förklaras med att företagen enbart har blivit rekommenderade att 
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följa ett etablerat ramverk. Det kan ha bidragit till en förvirring av vad 

hållbarhetsredovisningen förväntas innehålla.  

6.3 Begränsningar och studiens bidrag 

Då uppsatsens syfte var att förklara hur företag förändrar sina hållbarhetsredovisningar efter 

införandet av hållbarhetsupplysningskraven i Årsredovisningslag (1995:1554) var vi 

begränsade till att inkludera de hållbarhetsredovisningar som utgivits innan 2018-04-20. Det 

medförde att urvalet begränsades till 20 stycken företag vilket kan ha bidragit till att resultaten 

av Paired Samples T-test inte var signifikanta. Däremot har vi genom vårt resultat sett att det 

har skett en förändring vilket har förklarats genom uppsatsens teorier. Uppsatsen kan därmed 

bidra med kunskap om hur införandet av hållbarhetsupplysningskraven har förändrat 

företagens hållbarhetsredovisningar i nuläget.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

Vi har valt att studera förändringen i företag inom den privata sektorns 

hållbarhetsredovisningar i antal GRI resultatindikatorer direkt efter införandet av 

upplysningskraven inom hållbarhetsredovisning i Årsredovisningslag (1995:1554). Därför är 

ett av förslagen till fortsatt forskning att göra liknande studie om några år då företagen hunnit 

tillämpa de nya hållbarhetsupplysningskraven under en längre period. På så vis kan eventuellt 

en större förändring påvisas. Alternativt göra en innehållsanalys av de enskilda GRI 

resultatindikatorerna för att se om det skett en ökning i mängd snarare än i antal. Det vore 

även intressant att utföra en kvalitativ studie för att få en förståelse av företagens attityder till 

hållbarhetsupplysningskraven. Slutligen vore det intressant att studera vad skillnaden mellan 

statliga och privata företags ökningar beror på. 

 

 

 

 

 



 44 

7. Källförteckning 

Braam, G. J. M., Uit de Weerd, L., Hauck, M., & Huijbergts, M. A. J. (2016). Determinants of 

corporate environmental reporting: The importance of environmental performance and 

assurance. Journal of cleaner production, 129, 724-734. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.03.039 

Brorson, T., Park, J. (2005). Experiences of and views on third-party assurance of corporate 

environmental and sustainability reports. Journal of Cleaner Production (13), 10-11. doi: 

10.1016/j.jclepro.2004.12.006 

Bryman, A. & Bell, E. (2003). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB 

Carpenter, V.L., & Feroz, E.H. (2001). Institutional theory and accounting rule choice: An 

analysis of four US state governments decision sto adopt generally accepted accounting 

principles. Accounting, Organizations and Society, 26 (7-8) 

David, M., & Hildinge, M. (2015). Hållbarhetsredovisning: En studie av varför privatägda 

bolag hållbarhetsredovisar (Examensarbete, Högskolan i Borås). Från http://hb.diva-

portal.org/smash/get/diva2:843536/FULLTEXT01.pdf  

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial accounting theory. (2. European ed.). 

Maidenhead: McCraw-Hill Education 

Egels, N. (2003). Intressentmodellen: En värld full av missförstånd och tolkningar, ETHOS, 

Issue 3: 46-47. Hämtad: 2018-01-31, från Gupea, 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/9837/2/gupea_2077_9837_-1.pdf 

Ekonomifakta. (2017). Företag per bransch. Hämtad: 2018-03-29, från 

Ekonomifakta, https://www.ekonomifakta.se/.../Nari.../Foretag-per-bransch/ 

Ernst & Young LLP. (2016). Value of sustainability reporting: A study by EY and Boston 

College Center for Corporate Citizenship. Hämtad: 2018-01-30, från Ernst & Young, 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-

_Value_of_sustainability_reporting/$FILE/EY-Value-of-Sustainability-Reporting.pdf 

Fackliga Organisationer. (u.å.) Vad är en privat sektor? Hämtad: 2018-02-03, från Fackliga 

Organisationer, https://www.fackligaorganisationer.se/privat-sektor   



 45 

FAR. (u.å.). FAQ hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Hämtad: 2018-03-22, från 

https://www.far.se/contentassets/2b2cc988a3dd4056b3dbad9450d96dee/faq-

hallbarhetsrapportering_slutgiltig.pdf  

Farache, F. & Perks, K.J. (2010). CSR advertisements: a legitimacy tool? Corporate 

Communications: An International Journal, 3(15), ss. 235-248. doi: 

10.1108/13563281011068104 

FN-förbundet. (2016). FN-Fakta: Hållbar utveckling. Hämtad: 2018-01-26, från FN-

förbundet, https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-Hållbar-utveckling.pdf 

Frias-Aceituno, J.V., Rodriguez-Ariza, L., & Garcia-Sanchez, I.M. (2013). Role of the board 

in the dissemination of integrated corporal social reporting. Corporate social responsibility 

and environmental management, 20(4), 219-233. doi: 10.1002/csr.1294 

Grant Thornton. (u.å.). Hållbar utveckling: Nya hållbarhetslagen. Hämtad: 2018-04-30, från 

Grant Thornton, https://www.grantthornton.se/om-oss/hallbar-utveckling/nya-

hallbarhetslagen/ 

GRI. (u.å.a). GRI´s History. Hämtad: 2018-04-24, från 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-

history/Pages/GRI's%20history.aspx  

GRI. (u.å.b). GRI Standards Download center. Hämtad: 2018-04-24, från 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/  

GRI. (u.å.c). GRI Standards: GRI sustainability standards. Hämtad: 2018-01-30, från 

Globalreporting, https://www.globalreporting.org/information/sustainability-

reporting/Pages/gri-standards.aspx 

GRI. (u.å.d). Questions and Feedback. Hämtad: 2018-04-30, från Globalreporting, 

https://www.globalreporting.org/standards/questions-and-feedback/transitioning-from-g4-to-

gri-standards/ 

GRI. (2015). Reporting principles and standard disclosures. Hämtad: 2018-04-02, från 

Globalreporting, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-

Principles-and-Standard-Disclosures.pdf  



 46 

GRI. (2000-2006). RG: Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Hämtad: 2018-01-31, från 

Globalreporting, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G3-Swedish-

Reporting-Guidelines.pdf  

Hartwig, F & Fagerström, A. (2016). Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till 

hållbarhetsredovisning och revision. Hämtad: 2018-03-22, från Tidningen Balans, 

https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2016/02/Fran-hallbarhetsredovisning-

och-bestyrkande-till-hallbarhetsredovisning-och-revision1.pdf 

Hedberg, C-J., & von Malmborg, F. (2003). The Global Reporting Initiative and Corporate 

Sustainability Reporting in Swedish companies. Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management (10). 153–164. doi: 10.1002/csr.038  

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur AB 

Kanjii, G.K., & Chopra, P. K. (2010). Corporate social responsibility in a global economy. 

Total quality management, 21(2), 119-143. doi: 10.1080/14783360903549808 

Karnevid, E., & Persson, E. (2016). Vilka förändringar väntar statliga och privata företag i 

och med det nya lagkravet på hållbarhetsredovisning?:En multipel fallstudie av åtta företag i 

energibranschen. (Examensarbete, Göteborgsuniversitet). Från 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/51262/1/gupea_2077_51262_1.pdf    

KPMG. (u.å.). Global Reporting Initiative: GRI är ett effektivt verktyg för att förbättra 

relationen med viktiga intressenter. Hämtad: 2018-01-29, från KPMG, 

https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/hallbarhetstjanster/rapportera/gri.html 

Körner, S., & Wahlren, L. (2015). Statistiska metoder. Lund: Studentlitteratur AB 

Lennartsson, R. (2016-05-23). Hållbarhetslagen-så slår de nya kraven. Tidningen Balans. 

Hämtad från Tidningen Balans, https://www.tidningenbalans.se/nyheter/hallbarhetslagen-sa-

blir-den/   

Lindblom, C.K. (1993). The implications of organisational legitimacy for corporate social 

performance and disclosure: Critical Perspectives on Accounting Conference. New York  



 47 

Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “explicit” CSR: a conceptual framework for a 

comparative understanding of corporate social responsibility. Academy of management 

Review, 33(2), 404-424. doi: 10.5465/amr.2008.31193458 

Müller, A-L., & Pfleger, R. (2014). Business transformation toward sustainability. Business 

Research, 7(2), 313-350. doi:10.1007/s40685-014-0011-y 

Näringsdepartementet, (2009). Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt 

ägande. Hämtad: 2018-03-22 från 

http://www.regeringen.se/49bbbd/contentassets/5a8863422c2645baa2c74e0f20ef8226/statens

-agarpolicy-och-riktlinjer-for-foretag-med-statligt-agande   

PwC. (2016). Lagstadgad hållbarhetsrapport från 2017. Hämtad: 2018-01-29, från PwC, 

https://www.pwc.se/sv/publikationer/finansiell-rapportering/lagstadgad-hallbarhetsrapport-

fran-2017.html  

Riksdagen. (2016). Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Hämtad: 

2018-04-24, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/foretagens-

rapportering-om-hallbarhet-och_H401CU2/html  

Rydberg, A., & Söderbom, E. (2017). När frivilligt blir tvång: En longitudinell kvantitativ 

innehållsanalys av hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag. (Examensarbete, 

Ekonomihögskolan). Från http://lnu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1106609/FULLTEXT01.pdf  

Svenskt näringsliv. (u.å.). FAQ: Vad innebär lagen om hållbarhetsrapportering? Hämtad: 

2018-01-29, från Svenskhandel,   

http://www.svenskhandel.se/contentassets/c368b07910fb43e0a2e941efcfbf67a5/faq-lag-om-

hallbarhetsrapport.pdf  

Tagesson, T., Blank, V., Broberg, P., & Collin, S.O. (2009). What explains the extent and 

content of social and environmental disclosures on corporate websites: A study of social and 

environmental reporting in Swedish listed corporations. Corporate social responsibility and 

environmental management, (16). 352-364. doi: 10.1002/csr.194 

Westermark, C. (2013). Hållbarhetsredovisning: teori, standarder och praktisk tillämpning. 

(1. uppl.) Lund: Studentlitteratur AB 



 48 

Yin, R-K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur AB 

Årsredovisningslag (1995:1554). Hämtad: 2018-01-29, från lagen, 

https://lagen.nu/1995:1554#K7P31cS1 

7.1 Årsredovisningar 

Ahlsell AB. (2015). Årsredovisning och koncernredovisning 2014. Stockholm: Ahlsell AB. 

Från: https://www.ahlsell.com/globalassets/se/rapporter/arsredovisning-

normalm_2014_sv.pdf  

Ahlsell AB. (2016). Årsredovisning och koncernredovisning 2015. Stockholm: Ahlsell AB. 

Från: https://www.ahlsell.com/globalassets/se/rapporter/arsredovisning-norrmalm-2015.pdf 

Ahlsell AB. (2017). Årsredovisning 2016. Stockholm: Ahlsell AB. Från: 

https://www.ahlsell.com/globalassets/common/pdfer/arsredovisning-2016.pdf 

Ahlsell AB. (2018). Årsredovisning 2017. Stockholm: Ahlsell AB. Från: 

http://ipaper.ipapercms.dk/AhlsellAB/se/aarsredovisning-ahlsell/ahlsell-aarsredovisning-

2017/?page=104  

Aktiebolaget Trav och Galopp. (2015). Årsredovisning 2014. Stockholm: Aktiebolaget Trav 

och Galopp. Från: http://www.atg2014.se/pdf/atg2014.pdf  

Aktiebolaget Trav och Galopp. (2016). Årsredovisning 2015. Stockholm: Aktiebolaget Trav 

och Galopp. Från: http://www.atg2015.se/pdf/atg2015.pdf 

Aktiebolaget Trav och Galopp. (2017). Årsredovisning 2016. Stockholm: Aktiebolaget Trav 

och Galopp. Från: http://atg2016.se/pdf/atg2016.pdf 

Aktiebolaget Trav och Galopp. (2018). Årsredovisning 2017. Stockholm: Aktiebolaget Trav 

och Galopp. Från: https://omatg.se/wp-content/uploads/2018/04/ATG_årsredovisning_2017-

2.pdf 

Arla Foods AB. (2015). Vårt ansvar 2014 Corporate responisibility rapport. Ösarp: Arla 

Foods AB. Från: https://www.arla.com/globalassets/global/responsibility/pdf/csr/2014/vart-

ansvar-2014_se.pdf  

Arla Foods AB. (2016). Vårt ansvar 2015 Corporate responisibility rapport. Ösarp: Arla 

Foods AB. Från: http://csrreport2015.arla.com/SE/ 



 49 

Arla Foods AB. (2017). Vårt ansvar 2016 Corporate responisibility rapport. Ösarp: Arla 

Foods AB. Från: http://docs.arla.com/csr-report/2016/SE/ 

Arla Foods AB. (2018). Vårt ansvar 2017 Corporate responisibility rapport. Ösarp: Arla 

Foods AB. Från: http://docs.arla.com/csr-report/2017/SE/?page=2 

Axfood AB. (2015). Axfood hållbarhetsredovisning 2014. Stockholm: Axfood AB. Från: 

https://www.axfood.se/globalassets/startsida/mat-med-omsorg/publikationer-och-

rapporter/axfood_hallbarhetsredovisning_2014.pdf  

Axfood AB. (2016). Axfood hållbarhetsredovisning 2015. Stockholm: Axfood AB. Från: 

https://www.axfood.se/globalassets/startsida/mat-med-omsorg/publikationer-och-

rapporter/axfood_hallbarhetsredovisning_2015.pdf 

Axfood AB. (2017). Axfood hållbarhetsredovisning 2016. Stockholm: Axfood AB. Från: 

https://www.axfood.se/globalassets/startsida/mat-med-omsorg/publikationer-och-

rapporter/axfood_hallbarhetsredovisning_2016.pdf 

Axfood AB. (2018). Axfood Års- och hållbarhetsredovisning 2017. Stockholm: Axfood AB. 

Från: https://www.axfood.se/globalassets/startsida/investerare/ar17/axfood-ars-och-

hallbarhetsredovisning-2017.pdf 

BillerudKorsnäs. (2015). BillerudKorsnäs Hållbarhetsredovisning 2014. Solna: 

BillerudKorsnäs. Från: 

https://www.billerudkorsnas.se/globalassets/billerudkorsnas/sustainability/our-sustainability-

report/csr-sve-web.pdf  

BillerudKorsnäs. (2016). BillerudKorsnäs Hållbarhetsredovisning 2015. Solna: 

BillerudKorsnäs. Från: 

https://www.billerudkorsnas.se/globalassets/billerudkorsnas/investors/financial-

reports/2015/billerudkorsnas-hallbarhetsredovisning-2015.pdf 

BillerudKorsnäs. (2017). BillerudKorsnäs Års- och hållbarhetsredovisning 2016. Solna: 

BillerudKorsnäs. Från:  

https://www.billerudkorsnas.se/globalassets/billerudkorsnas/investors/financial-

reports/2016/billerudkorsnas-ahr-2016-se.pdf 



 50 

BillerudKorsnäs. (2018). BillerudKorsnäs Års- och hållbarhetsredovisning 2017. Solna: 

BillerudKorsnäs. Från: 

https://www.billerudkorsnas.se/globalassets/billerudkorsnas/investors/financial-

reports/2017/billerudkorsnas-arsredovisning-2017.pdf  

Bravida Holding AB. (2015). Vi ger fastigheter liv: Årsredovisning 2014. Stockholm: Bravida 

Holding AB. Från: https://www.bravida.se/globalassets/9.-investors/financial-

reports/swedish-reports/2014/2014-bravida-arsredovisning.pdf  

Bravida Holding AB. (2016). Vi ger fastigheter liv: Bravida Hållbarhetsrapport 2015. 

Stockholm: Bravida Holding AB. Från: https://www.bravida.se/globalassets/9.-

investors/financial-reports/swedish-reports/2015/2015-bravida-hallbarhetsrapport.pdf 

Bravida Holding AB. (2017). Vi ger fastigheter liv: Bravidas Årsredovisning 2016 inklusive 

Hållbarhetsredovisning. Stockholm: Bravida Holding AB. Från: 

https://www.bravida.se/globalassets/9.-investors/financial-reports/swedish-reports/2016/2016-

bravida-arsredovisning.pdf 

Bravida Holding AB. (2018). Vi ger fastigheter liv: Bravidas Årsredovisning 2017 inklusive 

Hållbarhetsredovisning. Stockholm: Bravida Holding AB. Från: 

https://www.bravida.se/contentassets/485a023fa74640eaaf10c961233b266a/release.pdf 

Com Hem Sweden AB. (2015). Finansiella Rapporter & Presentationer: Årsredovisning 

2014 Com Hem Holding AB. Härnösand: Com Hem AB. Från: 

http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer/ 

Com Hem Sweden AB. (2016). Hållbarhet: Com Hem Holding - Hållbarhetsrapport 2015. 

Härnösand: Com Hem AB. Från: http://www.comhemgroup.se/sv/om-com-

hem/samhallsansvar/ 

Com Hem Sweden AB. (2017). Hållbarhet: Com Hem Holding - Hållbarhetsrapport 2016. 

Härnösand: Com Hem AB. Från: http://www.comhemgroup.se/sv/om-com-

hem/samhallsansvar/ 

Com Hem Sweden AB. (2018). Hållbarhet: Com Hem Holding – Hållbarhetsrapport 2017. 

Härnösand: Com Hem AB. Från: http://www.comhemgroup.se/sv/om-com-

hem/samhallsansvar/ 



 51 

Länsförsäkringar AB. (2015). Länsförsäkringar AB Årsredovisning 2014. Stockholm: 

Länsförsäkringar AB. Från: https://mb.cision.com/Main/152/9739435/355056.pdf  

Länsförsäkringar AB. (2016). Länsförsäkringar AB Årsredovisning 2015. Stockholm: 

Länsförsäkringar AB. Från: https://mb.cision.com/Main/152/9932552/487319.pdf  

Länsförsäkringar AB. (2017). Länsförsäkringar AB Årsredovisning 2016. Stockholm: 

Länsförsäkringar AB. Från: https://mb.cision.com/Main/152/2222942/647675.pdf  

Länsförsäkringar AB. (2018). Länsförsäkringar AB Hållbarhetsredovisning 2017. Stockholm: 

Länsförsäkringar AB. Från: https://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-

global/dokument/ovrigt/aa-om-oss/lf-ab/00000-hallbarhetsredovisning-lfab-2017.pdf 

Mannheimer Swartling advokatbyrå AB. (2015). Hållbarhetsredovisning 2014. Stockholm: 

Mannheimer Swartling advokatbyrå AB. Från: 

https://www.mannheimerswartling.se/globalassets/dokumentarkiv/hallbarhetsrapport-

2014/c200821_msa_hallbarhetsrapport_2014_web.pdf  

Mannheimer Swartling advokatbyrå AB. (2017). Hållbarhetsredovisning 2016. Stockholm: 

Mannheimer Swartling advokatbyrå AB. Från: 

https://www.mannheimerswartling.se/globalassets/dokumentarkiv/hallbarhetsredovisning-

2016.pdf  

Mannheimer Swartling advokatbyrå AB. (2018). Års- och Hållbarhetsrapport 2017. 

Stockholm: Mannheimer Swartling advokatbyrå AB. Från: 

https://www.mannheimerswartling.se/globalassets/arsrapporter/annual-report-2017.pdf  

Martin & Servera AB. (2016). Martin & Servera Års- och Hållbarhetsberättelse 2015. 

Johanneshov: Martin & Servera AB. Från: 

https://www.martinservera.se/INTERSHOP/static/WFS/butik-b2b-Site/-/butik-b2b-b2b-web-

shop/sv_SE/pdf/hallbarhet/ars-och-hallbarhetsberattelse-pdfer/martinservera-arsredovisning-

2015.pdf 

Martin & Servera AB. (2017). Martin & Servera Års- och Hållbarhetsberättelse 2016. 

Johanneshov: Martin & Servera AB. Från: 

https://www.martinservera.se/INTERSHOP/static/WFS/butik-b2b-Site/-/butik-b2b-b2b-web-

shop/sv_SE/pdf/hallbarhet/ars-och-hallbarhetsberattelse-pdfer/martinservera-arsredovisning-

2016.pdf 



 52 

Martin & Servera AB. (2018). Martin & Servera Års- och Hållbarhetsberättelse 2017. 

Johanneshov: Martin & Servera AB. Från: 

https://www.martinservera.se/INTERSHOP/static/WFS/butik-b2b-Site/-/butik-b2b-b2b-web-

shop/sv_SE/pdf/hallbarhet/ars-och-hallbarhetsberattelse-pdfer/Ars-och-

hallbarhetsredovisning%202017-180404.pdf  

Ovako AB. (2015). Ovako Innovative Steel for a better engineered future: Årsredovisning 

2014. Stockholm: Ovako AB. Från: 

http://investors.ovako.com/files/press/ovako/201503021189-1.pdf 

Ovako AB. (2016). Ovako Innovative Steel for a better engineered future: Årsredovisning 

2015. Stockholm: Ovako AB. Från: 

http://investors.ovako.com/files/press/ovako/201603187669-1.pdf 

Ovako AB. (2017). Ovako Innovative Steel for a better engineered future: Årsredovisning 

2016. Stockholm: Ovako AB. Från: 

http://investors.ovako.com/files/press/ovako/201703266272-3.pdf 

Ovako AB. (2018). Ovako Årsredovisning 2017. Stockholm: Ovako Group AB. Från: 

http://investors.ovako.com/files/press/ovako/201803124976-2.pdf 

Peab AB. (2015) Hållbarhetsredovisning 2014. Båstad: Peab AB. Från: 

http://www.peab.se/Global/PEAB-SE/Documents/Hallbarhet/Hallbarhetsredovisning-

2014.pdf 

Peab AB. (2016) Hållbarhetsredovisning 2015. Båstad: Peab AB. Från: 

http://www.peab.se/Global/PEAB-SE/Documents/Hallbarhet/Hallbarhetsredovisning-

2015.pdf 

Peab AB. (2017) Års- och Hållbarhetsredovisning 2016. Båstad: Peab AB. Från: 

http://www.peab.se/Global/PEAB-SE/Documents/Rapporter/AR-HAR-2016.pdf 

Peab AB. (2018) Års- och Hållbarhetsredovisning 2017. Båstad: Peab AB. Från: 

http://www.peab.se/Global/PEAB-SE/Documents/Rapporter/AR-HAR-2017.pdf 

Scandic Hotels Group AB. (2016). Finansiella rapporter: Årsredovisning 2015. Stockholm: 

Scandic Hotels Group AB. Från: http://www.scandichotelsgroup.com/sv/finansiella-rapporter/ 



 53 

Scandic Hotels Group AB. (2017). Finansiella rapporter: Årsredovisning 2016. Stockholm: 

Scandic Hotels Group AB. Från: http://www.scandichotelsgroup.com/sv/finansiella-rapporter/ 

Scandic Hotels Group AB. (2018). Finansiella rapporter: Årsredovisning 2017. Stockholm: 

Scandic Hotels Group AB. Från: http://www.scandichotelsgroup.com/sv/finansiella-rapporter/ 

Scania AB. (2015). Scania Sustainability Report 2014. Södertälje: Scania AB. Från: 

https://www.scania.com/group/en/wp-

content/uploads/sites/2/2015/12/Scania_Sustainability_Report_2014_tcm40-465595.pdf  

Scania AB. (2016). Scanias års- och hållbarhetsredovisning 2015. Södertälje: Scania AB. 

Från: https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Ars-

_och_Hallbarhetsredovisning_2015.pdf 

Scania AB. (2017). Scanias års- och hållbarhetsredovisning 2016. Södertälje: Scania AB. 

Från: https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/scania-ars-och-

hallbarhetsredovisning-2016.pdf 

Scania AB. (2018). Scanias års- och hållbarhetsredovisning 2017. Södertälje: Scania AB. 

Från: https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/scania-ars-och-

hallbarhetsredovisning-2017.pdf 

Securitas AB. (2015). Hållbarhetsrapport 2014. Stockholm: Securitas AB. Från: 

https://www.securitas.com/globalassets/com/files/csr/sustainability-report-

years/securitas_ab_hallbarhetsrapport_2014.pdf 

Securitas AB. (2016). Hållbarhetsrapport 2015. Stockholm: Securitas AB. Från: 

https://www.securitas.com/globalassets/com/files/csr/sustainability-report-

years/secu_0001_hr15_se_slutversion_20160405.pdf 

Securitas AB. (2017). Hållbarhetsrapport 2016. Stockholm: Securitas AB. Från: 

https://www.securitas.com/globalassets/com/files/csr/sustainability-report-

years/secu_0001_hr15_se_slutversion_20160405.pdf  

Securitas AB. (2018). Hållbarhetsrapport 2017. Stockholm: Securitas AB. Från: 

https://www.securitas.com/globalassets/com/files/csr/sustainability-report-

pdf/securitas_hallbarhetsrapport_2017.pdf  



 54 

Setra Group AB. (2015). Det här är Setra – med hållbarhetsredovisning 2014. Solna: Setra 

Group AB. Från: 

https://www.setragroup.com/globalassets/dokument/arsredovisningar/det_har_ar_setra_webb.

pdf  

Setra Group AB. (2016). Det här är Setra: med hållbarhetsredovisning 2015. Solna: Setra 

Group AB. Från: 

https://www.setragroup.com/globalassets/dokument/arsredovisningar/dethararsetra2015_web

b.pdf 

Setra Group AB. (2017). Det här är Setra: hållbarhetsredovisning 2016. Solna: Setra Group 

AB. Från: 

https://www.setragroup.com/globalassets/dokument/arsredovisningar/setra_hr_se_t3.pdf  

Setra Group AB. (2018). Års- och hållbarhetsredovisning Setra Group: 2017. Solna: Setra 

Group AB. Från: https://www.setragroup.com/globalassets/bilder/om-setra/hallbarhets-

arsredovisning/setra_ars_hallbarhetsredovisning.pdf 

Svenska Spel AB. (2015). Årsredovisning 2014. Visby: Svenska Spel AB. Från: 

https://om.svenskaspel.se/AnnualReport/2014/sv/pdf/SvenskaSpel_AR2014_SWE.pdf 

Svenska Spel AB. (2016). Årsredovisning 2015. Visby: Svenska Spel AB. Från: 

https://om.svenskaspel.se/AnnualReport/2015/sv/pdf/SvenskaSpel_AR2015_SWE.pdf 

Svenska Spel AB. (2017). Årsredovisning 2016. Visby: Svenska Spel AB. Från: 

https://om.svenskaspel.se/AnnualReport/2016/  

Svenska Spel AB. (2018). Årsredovisning 2017. Visby: Svenska Spel AB. Från: 

https://om.svenskaspel.se/AnnualReport/2017/sv/ 

Swedbank AB. (2015). Fördjupad hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI G4. Stockholm: 

Swedbank. Från: 

https://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@gs/@corpaff/@pubaff/docume

nts/financial/cid_1652570.pdf  

Swedbank AB. (2016). Fördjupad hållbarhetsredovisning 2015. Stockholm: Swedbank. Från: 

https://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_19

72601.pdf 



 55 

Swedbank AB. (2017). GRI Rapport 2016. Stockholm: Swedbank. Från: 

https://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_22

38214.pdf 

Swedbank AB. (2018). Års- och hållbarhetsredovisning 2017. Stockholm: Swedbank. Från: 

https://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_25

80377.pdf 

Tetra Pak AB. (2015): Hållbarhetsredovisning 2014. Tetra Pak AB. Från: 

https://assets.tetrapak.com/static/se/documents/sustainability-

downloads/tetrapak_hr2014swe.pdf 

Tetra Pak AB. (2016): Hållbarhetsredovisning 2015. Tetra Pak AB. Från: 

https://assets.tetrapak.com/static/se/documents/sustainability-

downloads/tetrapak_hr2015swe.pdf 

Tetra Pak AB. (2017): Hållbarhetsredovisning 2016. Tetra Pak AB. Från: 

https://assets.tetrapak.com/static/se/documents/sustainability-

downloads/tetrapak_hr2016swe.pdf 

Tetra Pak AB. (2018): Hållbarhetsredovisning 2017. Tetra Pak AB. Från: 

https://assets.tetrapak.com/static/documents/sustainability/2017-sustainability-report.pdf 

Vasakronan AB. (2015). Årsredovisning 2014. Stockholm: Vasakronan AB. Från: 

https://vasakronan.se/wp-content/uploads/Arsredovisningn_151008.pdf  

Vasakronan AB. (2016). Årsredovisning 2015. Stockholm: Vasakronan AB. Från: 

https://vasakronan.se/wp-content/uploads/Vasakronan_arsredovisning_2015.pdf 

Vasakronan AB. (2017). Årsredovisning 2016. Stockholm: Vasakronan AB. Från: 

https://vasakronan.se/wp-content/uploads/Vasakronan_arsredovisning_2016.pdf 

Vasakronan AB. (2018). Årsredovisning 2017. Stockholm: Vasakronan AB. Från: 

https://vasakronan.se/wp-content/uploads/Vasakronan_arsredovisning_2017.pdf 

 

 

 

 



 56 

8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1: Kodningsmall och sökord. 

G4 GRI STANDARDS   

Category: Economic Economic   

ASPECT: ECONOMIC 
PERFORMANCE 

GRI 201 ECONOMIC 
PERFORMANCE 

EKONOMISKA RESULTAT SÖKORD 

EC1 Direct economic 
value generated and 
distributed 

201-1 Direct economic 
value generated and 
distributed 

Skapat och levererat  
direkt ekonomiskt värde  

Direkt ekonomisk värde   
 

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

201-2 Financial 
implications and other 
risks and opportunities due 
to climate change 

Finansiell påverkan, samt andra risker och 
möjligheter för organisationens aktiviteter, 
hänförliga till klimatförändringen 
 

Finansiell påverkan,  
klimatförändring  
 

EC3 Coverage of the 
organization's defined 
benefit plan obligations 

201-3 Defined benefit plan 
obligations and other 
retirement plans 

Omfattningen av organisationens 
förmånsbestämda åtaganden och andra 
pensionsplaner 

Förmånsbestämda 
åtaganden  
 

EC4 Financial assistance 
received from government 

201-4 Financial assistance 
received from government 

Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga 
sektorn  
 

Stöd offentlig sektor  
 

ASPECT: MARKET 
PRESENCE 

GRI 202 MARKET 
PRESENCE 

MARKNADSNÄRVARO SÖKORD 

EC5 Ratios of standard 
entry level wage by gender 
compared to local 
minimum wage at 
significant locations of 
operation 

202-1 Ratios of standard 
entry level wage by gender 
compared to local 
minimum wage at 
significant locations of 
operation 

Skalan för normala ingångslöner, per kön, jämfört 
med minimilöner på orter där organisationen har 
betydande verksamhet  
 

Ingångslöner, minimilöner  
 

EC6 Proportion of senior 
management hired from 
the local community at 
significant locations of 
operation 

202-2 Proportion of senior 
management hired from 
the local community at 
significant locations of 
operation 

Andel ledande befattningshavare som anställts 
lokalt på orter där organisationen har betydande 
verksamhet  
 
 

Ledande befattningshavare, 
lokalanställning 

ASPECT: INDIRECT 
ECONOMIC IMPACT 

GRI 203 INDIRECT 
ECONOMIC IMPACTS 

INDIREKT EKONOMISK PÅVERKAN SÖKORD 

EC7 Development and 
impact of infrastructure 
investments and services 
supported 

203-1 Infrastructure 
investments and services 
supported 

Utveckling och påverkan av investeringar i 
infrastruktur och tjänster som stöds Investeringar infrastruktur  

 

EC8 Significant indirect 
economic impacts, 
including the extent of 
impacts 

203-2 Significant indirect 
economic impacts 
including positive and 
negative impact 

Betydande indirekta ekonomiska effekter, 
inklusive effekternas omfattning samt positiva och 
negativa effekter 

Indirekta ekonomiska 
effekter  

 
ASPECT: 
PROCUREMENT 
PRACTICES 

GRI 204 
PROCUREMENT 
PRACTICES 

INKÖPSRUTINER SÖKORD 

EC9 Proportion of 
spending on local 
suppliers at significant 
locations of operation 

204-1 Proportion of 
spending on local 
suppliers 

Andelen utgifter som betalas till lokala 
leverantörer på väsentliga verksamhetsplatser 

Lokala leverantörer 

ASPECT: CORRUPTION GRI 205 ANTI-
CORRUPTION 

ANTI-KORRUPTION SÖKORD 

SO3 Total number and 
percentage of operations 
assessed for risks related 
to corruption and the 

205-1 Operations assessed 
for risks related to 
corruption 

Verksamheten bedöms för risker relaterade till 
korruption 

Korruptionsrisker  
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significant risks identified 

SO4 Communication and 
training on anti-corruption 
policies and procedures 

205-2 Communication and 
training about anti-
corruption policies and 
procedures 

Kommunikation och utbildning om anti-
korruptions policys och förfaranden 

Utbildning antikorruption 

SO5 Confirmed incidents 
of corruption and actions 
taken 

205-3 Confirmed incidents 
of corruption and actions 
taken 

Bekräftade incidenter av korruption och vidtagna 
åtgärder 

Incidenter korruption 

 GRI 206 ANTI-
COMPETITIVE 
BEHAVIOR 

KONKURRENSHÄMMANDE AKTIVITETER SÖKORD 

 206-1 Legal actions for 
anti-competitive behavior, 
anti-trust, and monopoly 
practices 

Juridiska åtgärder som vidtagits mot 
organisationen för konkurrenshämmande 
aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning 
och monopolbeteende 
 

Konkurrenshämmande 
aktiviteter, 
monopolbeteende 

 
Category: 
Environmental  

 
Environmental 

 
Miljö 

SÖKORD 

ASPECT: MATERIALS GRI 301 MATERIALS MATERIAL  

EN1 Materials used by 
weight or volume 

301-1 Materials used by 
weight or volume 

Materialanvändning i vikt eller volym  
 Material, ton, kg, volym  

 
EN2 Percentage of 
materials used that are 
recycled input materials 

301-2  Percentage of 
recycled input materials 
used to manufacture the 
organization’s primary 
products and services 
 

Återvunnet insatsmaterial i procent som används 
för att tillverka organisationens primära produkter 
och tjänster 

Återvunnet, återanvänt  
insatsmaterial  

 

 301-3 Reclaimed products 
and their packaging 
materials 

Återvunna produkter och deras 
förpackningsmaterial 

Återanvända produkter, 
förpackningsmaterial 

ASPECT: ENERGY GRI 302 ENERGY ENERGI SÖKORD 

EN3 Energy consumption 
within the organization 

302-1 Energy consumption 
within the organization 

Energianvändning inom organisationen Energianvändning internt 

EN4 Energy consumption 
outside of the organization 

302-2 Energy consumption 
outside of the organization 

Energianvändning utanför organisationen Energianvändning externt 

EN5 Energy intensity 302-3 Energy intensity Energiintensitet  Energiintensitet 

EN6 Reduction of energy 
consumption 

302-4 Reductions of 
energy consumption 

Minskning av energianvändning Minskning, 
energianvändning 

EN7 Reductions in energy 
requirements of products 
and services 

302-5 Reductions in 
energy requirements of 
products and services 

Minskning av energibehov på produkter och 
tjänster 

Energieffektiva produkter 

ASPECT: WATER GRI 303 WATER VATTEN SÖKORD 

EN8 Total water 
withdrawal by source 

303-1 Water withdrawal 
by source 

Total vattenanvändning/ vattenförbrukning per 
källa  
 

Vattenanvändning, 
vattenförbrukning 

EN9 Water sources 
significantly affected by 
withdrawal of water  

303-2 Water sources 
significantly affected by 
withdrawal of water 

Vattenkällor som väsentligt påverkas av 
vattenanvändningen/ vattenförbrukning 
 

Vattenkällor, 
vattenanvändning,  
vattenförbrukning 

 
EN10 Percentage and total 
volume of water recycled 
and reused 

303-3 Water recycled and 
reused 

Andel i procent och total volym vatten som 
återvinns och återanvänds Återvunnen, återanvänd 

vattenvolym  
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ASPECT: 
BIODIVERSITY 

GRI 304 BIODIVERSITY BIOLOGISK MÅNGFALD SÖKORD 

EN11 Operational sites 
owned, leased, managed 
in, or adjacent to, 
protected areas and areas 
of high biodiversity value 
outside protected areas 

304-1 Operational sites 
owned, leased, managed 
in, or adjacent to, 
protected areas and areas 
of high biodiversity value 
outside protected areas 

Verksamhetsplatser som är ägda, hyrda, brukade i 
eller intill, skyddade områden och områden med 
högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade 
områden 

Skyddat område, biologiskt 
mångfaldsvärde  

 

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

304-2 Significant impacts 
of activities, products, and 
services on biodiversity 

Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, 
produkter och tjänster på biologisk mångfald i 
skyddade områden, samt områden med hög 
biologisk mångfald utanför skyddade områden 

Biologisk mångfald, 
skyddat område 

EN13 Habitats protected 
or restored  

304-3 Habitats protected 
or restored 

Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer) 
 Skyddade habitat, 

skyddade livsmiljöer  

 

EN14 Total number of 
IUCN  Red List species 
and national conservation 
list species with habitats in 
areas affected by 
operations, by level of 
extinction risk 

304-4 IUCN Red List 
species and national 
conservation list species 
with habitats in areas 
affected by operations 

Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt 
skyddade 
arter med habitat i områden som påverkas av 
verksamheten 

IUCN, utrotning  

 

ASPECT: EMISSIONS GRI 305 EMISSIONS UTSLÄPP SÖKORD 

EN15 Direct greenhouse 
gas (GHG) emissions 
(Scope 1) 

305-1 Direct (scope 1) 
GHG emissions 

Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) Direkta,  
växthusgaser, C02, CH4, 
N20  
HFC, PFC, SF6, NF3  

 

EN16 Energy indirect 
greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 2)  

305-2 Energy indirect 
(scope 2) GHG emissions 

Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) Indirekta växthusgaser 
C02, CH4,  
N20 HFC, PFC, SF6, NF3  

 

EN17 Other indirect 
greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 3) 

305-3 Other indirect 
(scope 3) GHG emissions 

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) Växthusgaser C02, CH4,  
N20 HFC, PFC, SF6, NF3  

 

EN18 Greenhouse gas 
(GHG) emissions intensity 

305-4 GHG emissions 
intensity 

Utsläppsintensitet av växthusgaser  Utsläppsintensitet 

EN19 Reduction of 
greenhouse gas (GHG) 
emissions 

305-5 Reduction of GHG 
emissions 

Minskning av växthusgaser Minskning, växthusgas, 
C02, CH4, N20 HFC, PFC, 
SF6, NF3  

 

EN20 Emissions of ozone-
depleting substances 
(ODS) 

305-6 Emissions of ozone-
depleting substances 
(ODS) 

Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen (ODS) Utsläpp, ozonnedbrytande 
ämnen, transport  

 

EN21 NO, SO, and other 
significant air emissions 

305-7 Nitrogen oxides 
(NOx), sulfur oxides 
(SOx), and other 
significant air emissions 

Kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), och 
andra väsentliga luftföroreningar SO2, NOX, luftförorening  

 

ASPECT: EFFLUENTS 
AND WASTE 

GRI 306 EFFLUENTS 
AND WASTE 

AVLOPP OCH AVFALL SÖKORD 
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EN22 Total water 
discharge by quality and 
destination 

306-1 Water discharge by 
quality and destination 

Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient Utsläpp, vatten  

 

EN23 Total weight of 
waste by type and disposal 
method 

306-2 Waste by type and 
disposal method 

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod Avfallsvikt, avfall 

 

EN24 Total number and 
volume of significant 
spills 

306-3 Significant spills Totalt antal och volym av väsentligt spill Spill, utsläpp  

 

EN25 Weight of 
transported, imported, 
exported, or treated waste 
deemed hazardous under 
the terms of the Basel 
Convention Annex I, II, 
III, and VIII, and 
percentage of transported 
waste shipped 
internationally 

306-4 Transport of 
hazardous waste 

Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller 
behandlat avfall, som klassats som miljöfarligt 
enligt 
villkoren i Baselkonventionens Bilagor I, II, III 
och 
VIII, samt procent transporterat avfall som 
transporterats internationellt 

Miljöfarlig, avfall, 
transport  

 

EN 26 Identity, size, 
protected status, and 
biodiversity value of water 
bodies and related habitats 
significantly affected by 
the organization's 
discharges of water and 
runoff 

306-5 Water bodies 
affected by water 
discharges and/or runoff 

Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende 
biologisk mångfald för vattenmassor med 
tillhörande 
habitat som väsentligt påverkas av den 
redovisande 
organisationens utsläpp av vatten samt dess 
avgivna 
avrinningsvatten 

Biologisk mångfald, 
vattenmassor, 
avreningsvatten 

 

ASPECT: PRODUCTS 
AND SERVICES 

 PRODUKTER OCH TJÄNSTER SÖKORD 

EN27 Extent of impact 
mitigation of 
environmental impacts of 
products and services 

 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från 
produkter 
och tjänster, samt resultat härav 

Minskad, miljöpåverkan  

 

EN28 Percentage of 
products sold and their 
packaging materials that 
are reclaimed by category 

 Procent av sålda produkter och deras 
förpackningar som återinsamlas, per kategori Förpackningar, 

återinsamlat, återvunnet  

 

ASPECT: COMPLIANCE GRI 307 
ENVIRONMENTAL 
COMPLIANCE 

MILJÖKRAV SÖKORD 

EN29 Monetary value of 
significant fines and total 
number of non- monetary 
sanctions for non- 
compliance with 
environmental laws and 
regulations 

307-1 Non-compliance 
with environmental laws 
and regulations 

Monetärt värde av betydande böter, och det totala 
antalet icke-monetära sanktioner till följd av 
överträdelser av miljölagstiftning och bestämmelse 

Böter, icke-monetära 
sanktioner  

 

ASPECT: TRANSPORT  TRANSPORT SÖKORD 

EN30 Significant 
environmental impacts of 
transporting products and 
other goods and materials 
for the organization's 
operations, and 
transporting members of 
the workforce 

 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av 
produkter 
och andra varor och material som används i 
organisationens verksamhet, inklusive 
medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor 

Transport, miljöpåverkan, 
tjänsteresor,  
arbetsresor  

 

ASPECT: OVERALL  ÖVERGRIPANDE SÖKORD 

EN31 Total environmental 
protection expenditures 
and investments by type 

 Sammanlagda kostnader och investeringar för 
miljöskydd, per typ Investeringar, miljöskydd  

 

ASPECT: SUPPLIER 
ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT 

GRI 308 SUPPLIER 
ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT 

MILJÖBEDÖMNING AV LEVERANTÖR SÖKORD 
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EN32 Percentage of new 
suppliers that were 
screened using 
environmental criteria 

308-1 New suppliers that 
were screened using 
environmental criteria 

Andel nya leverantörer som screenades med hjälp 
av miljökriterier Leverantörer, screening, 

miljökriterier 

EN33 Significant actual 
and potential negative 
environmental impacts in 
the supply chain and 
actions taken 

308-2 Negative 
environmental impacts in 
the supply chain and 
actions taken 

Väsentliga faktiska och potentiella negativa 
miljöeffekter i leverantörskedjan och vidtagna 
åtgärder 

Miljöeffekter, 
leverantörskedja 

ASPECT: 
ENVIRONMENTAL 
GRIEVANCE 
MECHANISMS 

 MILJÖKLAGOMÅLSMEKANISMER SÖKORD 

EN34 Number of 
grievances about 
environmental impacts 
filed, addressed, and 
resolved through formal 
grievance mechanisms 

 Antal klagomål om miljöpåverkan som lämnas in, 
adresseras och löses genom formella 
klagomålsmekanismer 

Klagomålsmekanism, 
klagomål 

 
Category: Social  

 
Social 

 
Social SÖKORD 

LABOUR PRACTICES 
AND DECENT WORK 

 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH 
ARBETSVILLKOR  

ASPECT: 
EMPLOYMENT 

GRI 401 EMPLOYMENT ANSTÄLLNING  

LA1 Total number and 
rates of new employee 
hires and employee 
turnover by age group, 
gender and region 

401-1 Total number and 
rate of new employee hires 
during the reporting 
period, by age group, 
gender and region.  
 

Antal och andel nya anställda och 
personalomsättning efter åldersgrupp, kön och 
region 

Personalomsättning, 
rekrytering 

LA2 Benefits provided to 
full-time employees that 
are not provided to 
temporary or part-time 
employees, by significant 
locations of operation  

401-2 Benefits which are 
standard for full-time 
employees of the 
organization but are not 
provided to temporary or 
part-time employees, by 
signi cant locations of 
operation.  
 

Förmåner som är standard för heltidsanställda i 
organisationen men som inte omfattar tillfälligt 
eller deltidsanställda, genom väsentliga 
verksamhetsplatser. 

Förmåner  

LA3 Return to work and 
retention rates after 
parental leave, by gender 

401-3 Return to work and 
retention rates of 
employees that took 
parental leave, by gender.  
 

Andel som återvänder till/stannar kvar i arbetet 
efter föräldraledighet, efter kön Föräldraledighet, 

återvändande 

ASPECT: 
LABOR/MANAGEMENT 
RELATIONS 

402 
LABOR/MANAGEMENT 
RELATIONS 

RELATIONER MELLAN ANSTÄLLDA OCH 
LEDNING SÖKORD 

LA4 Minimum notice 
periods regarding 
operational changes, 
including whether these 
are specified in collective 
agreements 

402-1 Minimum notice 
periods regarding 
operational changes  
 

Minsta varseltid angående betydande förändringar 
i verksamheten, med upplysning om huruvida 
detta är specificerat i kollektivavtal 

Varseltid, kollektivavtal 

ASPECT: 
OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY 

403 OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY 

ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHET SÖKORD 

LA5 Percentage of total 
workforce represented in 
formal joint management-
worker health and safety 
committees that help 
monitor and advise on 
occupational health and 
safety programs 

403-1 Workers 
representation in formal 
joint management–worker 
health and safety 
committees  
 

Andel av personalen som är representerad i 
formella 
gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet 
som bistår med övervakning och rådgivning om 
program för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

Kommittéer för hälsa och 
säkerhet  

 

LA6 Type of injury and 
rates of injury, 
occupational diseases, lost 
days and absenteeism, and 
total number of work-

403-2 Types of injury and 
rates of injury, 
occupational diseases, 
lost days, and absenteeism, 
and number of work-

Typ och omfattning av personskador, 
arbetsrelaterade 
sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt 
totalt antal arbetsrelaterade dödsolyckor per 
region och kön 

Omfattning av skador,  
arbetsrelaterade sjukdomar, 
dödsolyckor 
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related fatalities, by region 
and by gender 

related fatalities, by region 
and by gender  
 

 

LA7 Workers with high 
incidence or high risk of 
diseases related to their 
occupation 

403-3 Workers with high 
incidence or high risk of 
diseases related to their 
occupation  
 

Anställda med hög förekomst eller hög risk för 
sjukdomar relaterade till deras yrke Sjukdomsrisk, 

yrkesrelaterade sjukdomar  

LA8 Health and safety 
topics covered in formal 
agreements with trade 
unions 

403-4 Health and safety 
topics covered in formal 
agreements with trade 
unions  
 

Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av 
formella överenskommelser med fackföreningar Överenskommelser med 

fackföreningar  

 

ASPECT: TRAINING 
AND EDUCA TION 

404 TRAINING AND 
EDUCATION 

UTBILDNING SÖKORD 

LA9 Average hours of 
training per year per 
employee by gender, and 
by employee category 

404-1 Average hours of 
training per year per 
employee by gender, and 
by employee category 
 

Genomsnittliga utbildningstimmar per år per 
anställd, fördelat på kön och personalkategorier Utbildningstimmar  

 

LA10 Programs for skills 
management and lifelong 
learning that support the 
continued employability of 
employees and assist them 
in managing career 
endings 

404-2 Programs for 
upgrading employee skills 
and transition assistance 
programs  
 

Program för vidareutbildning och livslångt lärande 
för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå 
anställda vid anställningens slut 

Vidareutbildning  

 

LA11 Percentage of 
employees receiving 
regular performance and 
career development 
reviews, by gender and by 
employee category 

404-3 Percentage of 
employees receiving 
regular performance and 
career development 
reviews, by gender and by 
employee category  
 

Andel anställda som får regelbunden utvärdering 
och uppföljning av sin prestation och 
karriärutveckling 

Regelbunden utvärdering, 
karriärutveckling  

 

ASPECT: DIVERSITY 
AND EQUAL 
OPPORTUNITY 

405 DIVERSITY AND 
EQUAL OPPORTUNITY 

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET SÖKORD 

LA12 Composition of 
governance bodies and 
breakdown of employees 
per employee category 
according to gender, age 
group, minority group 
membership, and other 
indicators of diversity 

405-1 Diversity of 
governance bodies and 
employees, by gender, age 
group, minority group 
memberships, and other 
indicators of diversity 
 

Sammansättning och mångfald av styrelse och 
ledning samt uppdelning av andra anställda efter 
kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och 
andra 
mångfaldsindikatorer. 

Kön, åldersgrupp,  
minoritetsgrupptillhörighet 
och  
andra 
mångfaldsindikatorer.  

 

LA13 Ratio of basic salary 
and remuneration of 
women to men by 
employee category by 
significant locations of 
operation 

405-2 Ratio of basic salary 
and remuneration of 
women to men, by 
employee category by 
significant locations of 
operation 
 

Förhållande mellan grundlön och ersättning för 
kvinnor till män, per personalskategori genom 
väsentlig verksamhetsplats 

Grundlön, ersättning 
personal 

ASPECT: SUPPLIER 
ASSESSMENT FOR 
LABOR PRACTICES 
 
 

 
 
 

FÖRVALTNINGS- 
ÖVERSIKT FÖR ARBETSPRAKSIS SÖKORD 

LA14 Percentage of new 
suppliers that were 
screened using labor 
practices criteria 

 Andel nya leverantörer som screenades med hjälp 
av arbetskraven Leverantör, screening, 

arbetskrav 

LA15 Significant actual 
and potential negative 
impacts for labor practices 
in the supply chain and 
actions taken 

 Faktisk och potentiell negativ påverkan som är 
väsentlig för arbetsmetoder i försörjningskedjan 
och vidtagna åtgärder 

Försörjningskedjan, 
arbetsmetoder,  

ASPECT: LABOR 
PRACTICES 
GRIEVANCE 
MECHANISMS 

 ARBETSFÖRHÅLLANDEKLAGOMÅLS- 
MEKANISMER 
 

SÖKORD 
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LA16 Number of 
grievances about labor 
practices 

 Antal klagomål om arbetsförhållanden Klagomål 
arbetstförhållanden 

HUMAN RIGHTS  MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SÖKORD 

ASPECT: INVESTMENT  INVESTERING SÖKORD 

HR1 Total number and 
percentage of significant 
investment agreements and 
contracts that include 
human rights clauses or 
that underwent human 
rights screening 

 Procentuell andel och antal betydande 
investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 
mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en 
granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras 

Investeringsbeslut, 
mänskliga rättigheter  

 

HR2 Total hours of 
employee training s human 
rights policies or 
procedures concerning 
aspects of human rights 
that are relevant to 
operations, including the 
percentage of employees 
trained 

 Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats 
åt policyer för mänskliga rättigheter eller rutiner 
förmänskliga rättigheter som är relevanta för 
verksamheten, inkluderat andelen av de anställda 
som genomgått sådan utbildning 

Personalutbildningstimmar,  
mänskliga rättigheter  

 

ASPECT: NON-
DISCRIMINATION 

406 NON – 
DISCRIMINATION 
 
ICKE-
DISKRIMINERING 

ICKE-DISKRIMINERING SÖKORD 

HR3 Total number of 
incidents of discrimination 
and corrective actions 
taken 

406-1 Incidents of 
discrimination and 
corrective actions taken 

Antal fall av diskriminering, samt vidtagna 
åtgärder 
 

Diskriminering  

 

ASPECT: FREEDOM OF 
ASSOCIATION AND 
COLLECTIVE 
BARGAINING 

407 FREEDOM OF 
ASSOCIATION AND 
COLLECTIVE 
BARGAINING 
2016  
 

ASSOCIATIONS- OCH 
KOLLEKTIVFÖRHANDLINGSFRIHET SÖKORD 

HR4 Operations and 
suppliers identified in 
which the right to exercise 
freedom of association and 
collective bargaining may 
be violated or at 
significant risk, support 
these rights and measures 
taken to support these 
rights 

407-1 Operations and 
suppliers in which 
workers’ rights to exercise 
freedom of association or 
collective bargaining may 
be violated or at 
significant risk either in 
terms of:  
type of operation (such as 
manufacturing plant) and 
supplier;  
countries or geographic 
areas with operations and 
suppliers considered at 
risk.  
 
 

407-1 Operationer och leverantörer där 
arbetstagarnas rättigheter att utöva föreningsfrihet 
eller kollektivförhandlingar kan brytas eller med 
stor risk antingen i form av: 
typ av verksamhet (t.ex. tillverkningsanläggning) 
och leverantör; 
länder eller geografiska områden med 
verksamheter och leverantörer som anses vara i 
fara. 
 

Föreningsfrihet. 
Kollektivförhandlingar  

ASPECT: CHILD 
LABOR 

408 CHILD LABOR  BARNARBETE SÖKORD 

HR5 Operations and 
suppliers identified as 
having significant risk for 
incidents of child labor, 
and measures taken to 
contribute to the effective 
abolition of child labor 

408-1 Operations and 
suppliers at signicant risk 
for incidents of child labor  
and measures taken to 
contribute to the effective 
abolition of child labor 

Verksamheter och leverantörer som identifierat att 
det finns väsentlig risk för incidenter av barnarbete 
och åtgärder som vidtagits för att bidra till 
effektivt avskaffande av barnarbete 

Barnarbete 

ASPECT: FORCED OR 
COMPULSORY LABOR 

409 FORCED OR 
COMPULSORY LABOR 

TVÅNGSARBETE SÖKORD 

HR6 Operations and 
suppliers identified as 
having significant risk for 

409-1 Operations and 
suppliers at signi cant risk 
for incidents of forced or 

Verksamheter och leverantörer som identifierat att 
det finns väsentlig risk för incidenter av 
tvångsarbete eller obligatoriskt arbete och åtgärder 

Tvångsarbete 
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incidents of forced or 
compulsory labor, and 
measures to contribute to 
the elimination of all 
forms of forced or 
compulsory labor 

compulsory labor, and 
measures to contribute to 
the elimination of all 
forms of forced or 
compulsory labor 
 

som vidtagits för att bidra till avskaffande av alla 
former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete 

ASPECT: SECURITY 
PRACTICES 

410 SECURITY 
PRACTICES  

SÄKERHETSRUTINER SÖKORD 

HR7 Percentage of 
security personnel trained 
in the organization's 
human rights policies or 
procedures that are 
relevant to operations 

410-1 Percentage of 
security personnel trained 
in human rights policies or 
procedures and their 
application to security 
 
 

Andel säkerhetspersonal som är utbildad i 
organisationens policyer och rutiner för mänskliga 
rättigheter samt deras tillämpning på säkerhet, som 
är relevanta för verksamheten 

säkerhetspersonal 

ASPECT: INDIGENOUS 
RIGHTS 

411 RIGHTS OF 
INDIGENOUS PEOPLES 

URSPRUNGSBEFOLKNINGARS 
RÄTTIGHETER SÖKORD 

HR8 Total number of 
incidents of violations 
involving rights of 
indigenous peoples and 
actions taken 

411-1 Total number of 
incidents of violations 
involving rights of 
indigenous peoples and 
actions taken 
 

Totalt antal fall av kränkningar mot 
ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna 
åtgärder 
 

Kränkningar 

ASPECT: ASSESSMENT 412 HUMAN RIGHTS 
ASSESSMENT 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERSBEDÖMNING 
 SÖKORD 

HR9 Total number and 
percentage of operations 
that have been subject to 
human rights reviews or 
impact assessments 

412-1 Total number and 
percentage of operations 
that have been subject to 
human rights reviews or 
human rights impact 
assessments, by country  
 

Procentuell andel och antal av verksamheter som 
har blivit föremål för granskningar eller 
påverkansbedömningar avseende mänskliga 
rättigheter, per land 

Påverkansbedömningar, 
mänskliga rättigheter  

ASPECT: SUPPLIER 
HUMAN RIGHTS 
ASSESSMENT 
 
LEVERANTÖRS 
MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETERS- 
BEDÖMNING 

412-2 Total number of 
hours in the reporting 
period devoted to training 
on human rights policies 
or procedures concerning 
aspects of human rights 
that are relevant to 
operations. Percentage of 
employees trained during 
the reporting period in 
human rights policies or 
procedures concerning 
aspects of human rights 
that are relevant to 
operations 
 
 

Totalt antal timmar under rapporteringsperioden 
som ägnas åt utbildning om mänskliga rättigheter 
eller rutiner avseende aspekter för mänskliga 
rättigheter som är relevanta för verksamheten. 
Andel anställda som utbildats under 
rapporteringsperioden i policys eller rutiner för 
mänskliga rättigheter avseende aspekter för 
mänskliga rättigheter som är relevanta för 
verksamheten 

Rapporteringsperiod, 
mänskliga rättigheter  

HR10 Percentage of new 
suppliers that were 
screened using human 
rights criteria 

 HR10 Andel nya leverantörer som granskade med 
mänskliga rättigheter 
 
 
 

Leverantörer, mänskliga 
rättigheter 

 412-3 Total number and 
percentage of signicant 
investment agreements and 
contracts that include 
human rights clauses or 
that underwent human 
rights screening 
 

412-3 Totalt antal och procentandel av väsentliga 
investeringsavtal och kontrakt som omfattar 
klausuler om mänskliga rättigheter eller som 
genomgick mänskliga rättigheter 
 

Investeringsbeslut, 
mänskliga rättigheter  

 

HR11 Significant actual 
and potential negative 
human rights impacts in 
the supply chain and 
actions taken 

 Väsentliga faktiska och potentiella negativa 
effekter på mänskliga rättigheter i 
försörjningskedjan och vidtagna åtgärder 

Mänskliga rättigheter, 
försörjningskedjan 

ASPECT: HUMAN 
RIGHTS GRIEVANCE 
MECHANISMS 

 MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETERSKLAGOMÅLSMEKANISMER SÖKORD 
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HR12 Number of 
grievances about human 
rights impacts 

 Antal klagomål om mänskliga rättigheter Klagomål, mänskliga 
rättigheter 

SOCIETY  SAMHÄLLE SÖKORD 

ASPECT: LOCAL 
COMMUNITIES  

413 LOCAL 
COMMUNITIES 

LOKALA SAMHÄLLEN SÖKORD 

SO1 Percentage of 
operations with 
implemented local 
community engagement, 
impact assessments, and 
development programs 

413-1 Percentage of 
operations with 
implemented local 
community engagement, 
impact assessments, and 
development programs 

Andel av verksamheten som genomfört lokalt 
samhällsengagemang, påverkansbedömningar och 
utvecklingsprogram 

Lokalt 
samhällsengagemang, 
påverkansbedömningar, 
utvecklingsprogram 

SO2 Operations with 
significant actual and 
potential negative impacts 
on local communities 

413-2 Operations with 
significant actual and 
potential negative impacts 
on local communities 

Verksamheter med väsentliga faktiska och 
potentiella negativa effekter på lokala samhällen Effekter, lokala samhällen 

ASPECT: PUBLIC 
POLICY 

415 PUBLIC POLICY POLITIK SÖKORD 

SO6 Total value of 
political contributions by 
country and 
recipient/beneficiary 

415-1 Total monetary 
value of nancial and in-
kind political contributions 
made directly and 
indirectly by the 
organization by country 
and recipient/beneficiary. 
If applicable, how the 
monetary value of in-kind 
contributions was 
estimated 
 
 

 
 
415-1 Det totala monetära värdet av nationella och 
politiska insatser som direkt och indirekt görs av 
organisationen per land och mottagare. Om 
tillämpligt, hur det monetära värdet av bidrag i 
icke monetära termer beräknades 
 

Nationella insatser, 
politiska insatser, bidrag 

ASPECT: ANTI-
COMPETITIVE 
BEHVAVIOR 

 KONKURRENSHÄMMANDE AKTIVITETER SÖKORD 

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

 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot 
organisationen för konkurrenshämmande 
aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning 
och monopolbeteende, samt utfallet härav 
 
 

Konkurrenshämmande 
aktiviteter,  
konkurrenslagstiftning, 
monopolbeteende  

 

ASPECT: COMPLIANCE  EFTERLEVNAD SÖKORD 

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

 Belopp för betydande böter och totalt antal 
ickemonetära sanktioner mot organisationen för 
brott mot gällande lagar och bestämmelser 

Icke-monteära sanktioner,  
böter, brott mot gällande 
lagar och  
bestämmelser  

 

ASPECT: SUPPLIER 
ASSESSMENT FOR 
IMPACTS ON SOCIETY 

414 SUPPLIER SOCIAL 
ASSESSMENT 

LEVERANTÖRSBEDÖMNING FÖR 
KONSEKVENSER PÅ SAMHÄLLET SÖKORD 

SO9 Percentage of new 
suppliers that were 
screened using criteria for 
impacts on society 

414-1 Percentage of new 
suppliers that were 
screened using social 
criteria.  
 

Procent av nya leverantörer som granskats med 
hjälp av kriterierna för påverkan på samhället Leverantörer, 

samhällspåverkan 

S10 Significant actual and 
potential negative impacts 
on society in the supply 
chain and actions taken 

414-2 Significant actual 
and potential negative 
impacts on society in the 
supply chain and actions 
taken 

Väsentliga faktiska och potentiella negativa 
effekter på samhället i försörjningskedjan och 
vidtagna åtgärder 

Samhällseffekter, 
försörjningskedja 

ASPECT: GRIEVANCE 
MECHANISMS FOR 
IMPACTS ON SOCIETY 

 KLAGOMÅLSMEKANISMER FÖR 
KONSEKVENSER PÅ SAMHÄLLET SÖKORD 
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SO11 Number of 
grievances about impacts 
on society filed, addressed, 
and resolved through 
formal grievance 
mechanisms 

 Antal klagomål om påverkan på samhället 
inlämnad, adresserat och löst genom  formella 
granskningsmekanismer 

Samhällspåverkan, 
klagomål 

PRODUCT 
RESPONSIBILITY 

 PRODUKTANSVAR SÖKORD 

ASPECT: CUSTOMER 
HEALTH AND SAFETY 

416 CUSTOMER 
HEALTH AND SAFETY 

KUNDHÄLSA OCH SÄKERHET SÖKORD 

PR1 Percentage of 
significant product and 
service categories for 
which health and safety 
impacts are assessed for 
improvement 

416-1 Percentage of 
significant product and 
service categories for 
which health and safety 
impacts are assessed for 
improvement.  
 

Procentandel av betydande produkt- och 
tjänstekategorier för vilka hälso- och 
säkerhetspåverkan bedöms för förbättring. 

Produkter/tjänster påverkan 
på hälsa och  
säkerhet  

 

PR2 Total number of 
incidents of non-
compliance with 
regulations and voluntary 
codes concerning the 
health and safety impacts 
of products and services 
during their life cycle, by 
type of outcomes 

416-2 Total number of 
incidents of non-
compliance with 
regulations and/or 
voluntary codes 
concerning the health and 
safety impacts of products 
and services within the 
reporting period, incidents 
of non-compliance with 
regulations resulting in a 
fine or penalty, warning or 
with voluntary codes. 

Totalt antal incidenter för bristande 
överensstämmelse med föreskrifter och / eller 
frivilliga koder gällande hälso- och 
säkerhetseffekter av produkter och tjänster inom 
rapporteringsperioden, incidenter för bristande 
efterlevnad av bestämmelser som medförde böter 
eller påföljder, varning eller med frivilliga koder. 

Produkter/tjänster påverkan 
på hälsa och  
säkerhet  

 

ASPECT: PRODUCT 
AND SERVICE 
LABELING 

417 MARKETING AND 
LABELING 

MARKNADSFÖRING OCH MÄRKNING SÖKORD 

PR3 Type of product and 
service information 
required by the 
organization's procedures 
for product and service 
information and labeling, 
and percentage of 
significant product and 
service categories subject 
to such information 
requirements 

417-1 Whether each of the 
following types of 
information is required by 
the organization’s 
procedures for product and 
service information and 
labeling: The sourcing of 
components of the product 
or service, Content, 
particularly with regard to 
substances that might 
produce an environmental 
or social impact, Safe use 
of the product or service, 
Disposal of the product 
and environmental or 
social impacts. Percentage 
of signi cant product or 
service categories covered 
by and assessed for 
compliance with such 
procedures. 

417-1  Huruvida var och en av följande typer av 
information krävs enligt organisationens rutiner 
för produkt- och serviceinformation och märkning: 
Inköp av komponenter i produkten eller tjänsten, 
Innehåll, särskilt när det gäller ämnen som kan ge 
miljömässiga eller sociala konsekvenser, Säker 
användning av produkten eller tjänsten, 
Avfallshantering av produkten och miljömässiga 
eller sociala konsekvenser. Procentandel av 
signifikanta produkt- eller tjänstekategorier som 
omfattas av och bedömts för överensstämmelse 
med sådana förfaranden. 
PR3 Typ av produkt- och serviceinformation som 
krävs enligt organisationens förfaranden för 
produkt- och serviceinformation och märkning 
samt procentandel av betydande produkt- och 
tjänstekategorier som omfattas av sådan 
informationskrav 

Produkt-och 
serviceinformation, 
märkning,  
informationskrav, 
konsekvenser  

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

417-2 Total number of 
incidents of non-
compliance with 
regulations and/or 
voluntary codes 
concerning product and 
service information and 
labeling, by regulation 
and/or voluntary codes 
 

Totalt antal incidenter för bristande 
överensstämmelse med föreskrifter och / eller 
frivilliga koder gällande produkt- och 
tjänsteinformation och märkning, genom 
förordning och / eller frivillig kodning 

Incidenter, märkning, 
produkt- och  
tjänsteinformation 

PR5 Results of surveys 
measuring customer 
satisfaction 

 PR5 Resultat från undersökningar som mäter 
kundnöjdheten Kundnöjdhet 

ASPECT: MARKETING 
COMMUNICATIONS 

 MARKNADSKOMMUNIKATION SÖKORD 
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PR6 Sale of banned or 
disputed products 

 PR6 Försäljning av förbjudna eller omtvistade 
produkter Förbjuden försäljning 

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

417-3 Total number of 
incidents of non-
compliance with 
regulations and/or 
voluntary codes 
concerning marketing 
communications, including 
advertising, promotion, 
and sponsorship by, 
regulation and/or 
voluntary codes 
 

PR7 Totalt antal incidenter för bristande 
överensstämmelse med bestämmelser och 
frivilliga koder för 
marknadsföringskommunikation, inklusive 
reklam, marknadsföring och sponsring efter typ av 
kunder   

marknadskommunikation 

ASPECT: CUSTOMER 
PRIVACY 

418 CUSTOMER 
PRIVACY 

KUNDENS INTEGRITET  SÖKORD 

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

418-1 Total number of 
substantiated complaints 
received concerning 
breaches of customer 
privacy, categorized by 
complaints received from 
outside parties and 
substantiated by the 
organization, complaints 
from regulatory bodies. 
Total number of 
identifieed leaks, thefts, or 
losses of customer data  

Totalt antal motiverade klagomål som erhållits 
avseende brott mot kundens integritet, 
kategoriserad genom klagomål från utomstående 
parter och underbyggd av organisationen, 
klagomål från tillsynsmyndigheter. 
Totalt antal identifierade läckor, stölder eller 
förluster av kunddata 

Överträdelser mot 
kundintegritet.  

 

ASPECT: COMPLIANCE 419 SOCIOECONOMIC 
COMPLIANCE 

SOCIOEKONOMISK ÖVERENSSTÄMMELSE  SÖKORD 

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

419-1 Significant fines and 
non-monetary sanctions 
for non-compliance with 
laws and/or regulations in 
the social and economic 
area in terms of:total 
monetary value of 
significant fines  
total number of non-
monetary sanctions  
cases brought through 
dispute resolution 
mechanisms  
 
 

419-1 Betydande böter och icke-monetära 
sanktioner för bristande efterlevnad av lagar och / 
eller förordningar på det sociala och ekonomiska 
området med avseende på: 
totalvärde av betydande böter 
totalt antal icke-monetära sanktioner 
fall som tagits genom mekanismer för tvistlösning 
 

Bötesbelopp  

 

 


