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Abstract 
 

Concern for sustainability has dramatically increased in the past years. But problems and 

issues related to the communication of work on sustainability remained unanswered. Critics 

have been made that accounting of sustainability is vague and that there is not a clear 

link between sustainability accounting and accounting system of businesses. As a result of 

this, a new form of sustainability reports is expected to be shaped. The underling purpose of 

the new reporting structure is to integrate reporting with accounting system of the firms. 

 

This study have a comparative perspective and will focus on four industry-leading companies. 

Two companies have already integrated their sustainability reports and the other two 

companies have separate reports. 

 

The  overall  purpose  is  to  see  how  and  why  the  selected  companies  uses  responsibility 

reporting and the quality of the information and actions taken towards sustainability. To 

analyze this we have used the following questions (1) Why does companies report 

sustainability? (2) How is the information regarding sustainability presented in the companies 

reports? (3) How well is the sustainability goals monitored? 

 

The theoretical part of the study interprets variations in the definition of CSR. In so doing, 

several scientific articles regarding CSR were studied. We concluded that CSR as a whole 

should be seen as an ethical concept. In regards with communication it is reasoned that CSR 

should be viewed in the light of actions as well as communication of actions in terms of 

trusted reports. The ethic should not be bound by context but actions and communications is. 

We then studied companies forward looking, estimates and disclosures from the reports. We 

analyzed the collected data and came to the conclusion that (1) The companies sees 

viability in connection with work on sustainability. The companies with integrated reports 

also see sustainability as a part of viability. Meaning viability exits when sustainability goal 

has been achieved. (2) The companies using integrated reporting have better connection 

between their goals in information regarding the goals. (3) The study shows that the 

companies most focused goal in the sustainability report were dividends, which may be 

considered problematic when it is a short term goal and sustainability should be seen over 

time, in the long term. 

 

This exam is written in Swedish. 
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IV 

Sammanfattning 
 

Oron för miljön och hållbarhet har ökat dramatiskt under de senaste åren. Men problem och 

frågor som rör kommunikation av hållbarhetsarbetet har förblivit obesvarade. Kritik har 

gjorts att hållbarhetsredovisning är vagt kopplat till verksamheten och att det inte finns ett 

samband mellan hållbarhetsredovisning och redovisningssystem. Som ett resultat av detta har 

en ny form av hållbarhetsrapporter utformats. Det underliggande syftet med den nya 

rapporteringsstrukturen är att integrera rapporteringen i företagens årsredovisning. 

 

Studien har ett jämförande perspektiv och kommer att fokusera på fyra branschledande 

företag. Två företag har redan integrerat sin hållbarhetsredovisning medan de andra två 

företagen har separata rapporter. 

 

Det övergripande syftet är att se hur och varför de utvalda företagen använder 

hållbarhetsredovisning och kvalitén på de uppgifter och åtgärder som vidtagits mot hållbarhet. 

För att analysera detta har vi använt följande frågor (1) Varför hållbarhetsredovisar företag? 

(2) Hur presenteras hållbarhetsinformation i företagens rapporter? (3) Hur behandlas 

företagens hållbarhetsmål? 

 

Den teoretiska delen av studien tolkar variationer i definitionen av företagens sociala ansvar. 

Därför har flera vetenskapliga artiklar om CSR studerats. Vi kom fram till att CSR som 

helhet bör ses som ett etiskt begrepp. CSR bör ses mot bakgrund av handling samt 

kommunikation av handling i form av tillförlitliga rapporter. Etiken bör inte vara bunden av 

kontext men handling och kommunikation av handling är. Vi har sedan studerat företagens 

väsentligaste händelser, påståenden, mål och annan information i rapporterna. Vi har sedan 

analyserat de insamlade uppgifterna och kom fram till att (1) Företagen ser lönsamheten i 

samband med hållbarhetsarbetet. Företagen med integrerade rapporter ser även hållbarhet 

som en del av lönsamheten. Vilket betyder att lönsamhet inte uppnås om inte hållbarhetsmål 

uppnås. (2) Företagen som använder integrerad rapportering har bättre koppling mellan sina 

mål och information kring målen. (3) Företagens mest fokuserade mål i hållbarhets-

redovisningen visade sig vara utdelning, vilket kan anses problematiskt när det är ett 

kortsiktigt mål och hållbarhet bör ses över tid, på lång sikt.  
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1 Inledning 
I inledningen kommer ämnets bakgrund beskrivas för att ge läsarna en inblick i området. 

Därefter presenteras en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens problemformulering. 

Efter det beskrivs syfte, avgränsningar samt en disposition om hur uppsatsen är uppbyggd. 

1.1 Bakgrund 

 

Företagsvärlden blir allt mer varse om hållbarhet vart de än vänder sig idag. Företag förväntas 

förhålla sig på ett hållbart sätt inom ett stort antal frågor och beslut som tas i företaget 

(Welford & Frost 2006; Engle 2006). Idén att det ska finnas ett samhällsansvar finns daterat 

långt tillbaka i historien. Första gången det började göras kopplingar i litteraturen att företag 

ska ta ett samhällsansvar var kring 1930 och 1940-talet. Den moderna definitionen av 

hållbarhet, på engelska CSR, som vi idag känner till definierades dock först 1953 i boken 

Social Responsibilities of the Businessman skriven av Howard R. Bowen (Carroll 1999). 

Howard R. Bowen anses av många som grundaren till definitionen av CSR (Acquier, Gond & 

Pasquero 2011; Carroll 1999). 

 

I studien benämns ansvar som ett redovisningsbegrepp. Ett företag kan påvisa ansvar genom 

ansvarsredovisning, det vill säga icke-finansiell information. CSR härrör från ansvars-

redovisning, på engelska, responsibility accounting. Genom att granska redovisningen kan 

grad av ansvar bedömas. Begreppen responsibility och accountability används i kontext till 

ansvarsredovisning. Responsibility utgår från ansvar i handling och accountability handlar om 

kommunikation av handling eller ansvar i text (Pashang 2003). Accountability förtydligas 

som redovisningsbegrepp då det går att studera uppsatta mål genom att se till ansvar i text 

(Pashang 2003). I fortsättningen av arbetet när hänvisningar görs till ansvarsredovisning är det 

CSR som åsyftas.  

 

CSR kan i sin tur delas in i många olika definitioner. I en artikel från 2008 presenterar 

Dahlsrud hela 37 olika definitioner av CSR som har formulerats genom åren. Dahlsrud (2008) 

hävdar dock att det har ringa betydelse att det saknas en universell definition av CSR. För det 

första handlar företagens problematik inte om att definiera CSR utan att förstå vikten av 

CSR och hur det ska användas i specifika situationer vid utvecklandet av affärsstrategier. För 

det andra berör dessa 37 definitioner som mest fem dimensioner. Dessa fem dimensioner är: 

miljödimensionen, den sociala dimensionen, den ekonomiska dimensionen, intressent- 

dimensionen och frivillighetsdimensionen. Dahlsrud har undersökt hur ofta alla fem 

dimensioner benämns i de 37 definitioner han har studerat. Det har då visat sig att i 40 % av 

fallen nämns alla fem, medan i 97 % nämns tre av dimensionerna. De tre vanligast 

återkommande är miljödimensionen, den sociala dimensionen och den ekonomiska 

dimensionen, dessa tre nämns bland annat inom definitionerna CSR, TBL (Triple Bottom 

Line) och Sustainability (Dahlsrud 2008). Eftersom de här tre är de mest återkommande 

dimensionerna är det främst dessa vi fortsättningsvis kommer behandla i arbetet. Vi kommer 

även att beröra en etisk aspekt av CSR. 

 

Det är nu 60 år sedan den moderna versionen av CSR formades och mycket har hänt inom 

området sen dess. Även om CSR sedan länge florerat i litteraturen har det i praktiken inte 

funnits lika länge. För att få lite tidsperspektiv kan det belysas att SKF var ett utav de första 

företagen att arbeta med CSR då de 1989 införde en miljöpolicy och 1994 hade de en separat 

miljöredovisning (SKF u.å.). 
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CSR är alltså ett förhållandevis nytt fenomen i praktiken jämfört med hur länge det funnits 

inom litteraturen. Trots att det idag är 60 år sedan Bowen först började benämna CSR känns 

det som att det aldrig varit mer aktuellt och vilt debatterat. Inom företagens värld blev 

exempelvis Telia hårt kritiserade för sin mutskandal i Uzbekistan som  uppdagades 2013 

(Melin & Kerpner 2013). Under våren 2014 uppdagades det även att Stora Enso använt sig 

av barnarbete och de har blivit hårt kritiserade (Alestig 2014). Samtidigt ser vi även 

reaktioner från allmänheten där allt större krav ställs på sociala, ekonomiska och 

miljömässiga ansvarstaganden. OS i Sotji har pågått under skrivandet av uppsatsen och inför 

evenemanget uppmärksammades bland annat de anti-hbq lagar som finns i Ryssland 

(Karlsson 2013). Även arbetarnas arbetsförhållanden inför OS i Sotji har uppmärksammats 

kraftigt i många olika medier (Russia "rounds up Sochi migrants" - Human Rights Watch 

2013). Överallt runt omkring oss ser vi exempel på hållbarhet, vare sig det gäller miljö, 

ekonomi eller sociala förhållanden. 

 

Det är det här som gjorde oss intresserade av att skriva ett arbete kring hållbarhetsredovisning. 

Men vad finns det då att säga om hållbarhetsredovisning som inte redan har sagts? 

Hållbarhetsredovisning är ett gammalt begrepp och mycket har hänt sedan det först myntades. 

År  2000  kom  exempelvis  GRI:s  (Global  Reporting  Initiative)  stadgar  som  skulle  hjälpa 

företag att hållbarhetsredovisa och enligt KPMG (2013) redovisar 78 % av företagen i världen 

enligt GRI. Det allra senaste är dock "Integrated reporting" IR, (på svenska integrerad 

rapportering), som kom ut i december 2013. Enligt KPMG (2013) ses det som det 

efterföljande steget i vidareutvecklingen av CSR. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Intresset för hållbarhet och företags ansvar kring hållbarhet har ökat enormt de senaste åren. 

En medverkande kraft är de företagsskandaler som inträffat under de senaste decennierna. I 

Sverige tillsattes 2002 en etik och förtroendekommission för att stärka förtroendet för svenskt 

näringsliv (Grafström, Göthberg & Windell 2008). Tidigare har det ansetts att företagens 

sociala ansvar enbart har bestått av att gå med vinst och således inte bära ansvar för sociala 

frågor (Claydon 2011). Det är idag väsentligt för ett företag att tillgodose alla sina 

intressenter, inte bara ägarna. Anställda, investerare och särskilt konsumenter är några av de 

intressenter som blivit alltmer medvetna om företagens ansvar och riktar högre krav på att 

företag ska redovisa sitt ansvarstagande (Portney 2008). Att arbeta med CSR kan skapa ett 

mervärde för konsumenter. Arbetet ger i sin tur långsiktigt finansiella fördelar och i en helhet 

ger det även fördelar till samhället (Banyte & Gadeikiene 2013) Det har därför blivit en 

självklarhet för många företag att arbeta med ansvarsfrågor, CSR. Därav blir det inte lika 

intressant att se om företag arbetar med CSR utan hur de arbetar med CSR och vad de konkret 

gör (KPMG 2013). 

 

Även om flertalet företag idag arbetar med hållbarhetsredovisning finns det samband mellan 

mängden hållbarhetsredovisning och storleken på företag. Större företag har med mer mängd 

hållbarhetsredovisning (Reverte 2009). Det bör dock poängteras att även om mängden 

information är större säger det ändå en del om själva hålbarhetsarbetet då småföretag inte 

lägger samma resurser på att sammanställa sin hållbarhetsredovisning (Nielsen & Thomsen 

2007). 

 

Ballou, Hetger och Landes (2006) ser att det har blivit större efterfrågan gällande den icke 

finansiella informationen. Det är genom den icke finansiella redovisningen som stora företag 

idag kommunicerar ut sin hållbarhetsredovisning. Enligt Ziek (2009) har diskussionen kring 
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CSR gått från att handla om legitimitet, reklam och förvaltning till att istället rikta in sig på 

frågor som berör bolagsstyrning och konkurrensfördelar. 

 

I takt med att fokus kring hållbarhetsredovisningen ökat har också kritik på hur 

hållbarhetsredovisningen presenterats lagts fram. Tidigare forskning av Boiral (2007) visar att 

en del företag inte kan påvisa konkreta resultat av deras miljöarbete, utan istället att de endast 

genomfört handlingar för att visa att de arbetar med hållbarhet (Boiral 2007). Det har även 

framförts synpunkter på att arbetet med hållbarhet i många fall endast har en vag koppling till 

den dagliga verksamheten (Boiral 2007). Även en granskning på 25 svenska storföretag visar 

på brister i hur företagen arbetar med de sociala frågorna i sina hållbarhetsredovisningar 

(Åberg 2012). Åberg (2012) ser behovet av att företag behöver bli bättre på att sätta upp 

mätbara mål. För att sedan genom analysering och problematisering redovisa hur dessa mål 

skall uppnås. 

 

Ett problem som berör utformningen av hållbarhetsredovisningen är att det inte finns någon 

klar definition av begreppet CSR. Dahlsrud har i sin studie från 2008 presenterat 37 olika 

definitioner av CSR. Då det inte finns någon klar definition kan  det  bli svårare för företag att 

förstå hur CSR är konstruerat och hur det ska användas i redovisningen (Dahlsrud 2008). 

Även om ansvarsredovisning idag är frivilligt för privata företag använder sig de flesta större 

företag av någon typ av ansvarsredovisning för att uppfylla de förväntningar som kommer 

från samhället och därigenom bli legitima (Deegan, Rankin & Tobin, 2002). Ett företag som 

redovisar sitt ansvar med anledningen att enbart skapa legitimitet kommer skilja sig mot 

andra företag (Gray, Koughy & Lavers 1995). Det finns exempelvis företag som använder 

CSR i sina rapporter som argumentation för sin legitimitet men i verkligheten inte arbetar 

med det i samma utsträckning (Coupland 2005). 

 

Studie av litteraturen visar att CSR tolkas och presenteras på olika sett i forskningen men även 

i årsredovisningarna som företagen presenterar. Därav blir det svårt att förstå hur företag 

själva uppfattar begreppet. I studien har en tolkning gjorts där CSR i sin helhet ses som ett 

etiskt begrepp. I sina delar handlar CSR om handling och kommunikation av handling. Ett sätt 

att öka transparens och minska manipulering med företags hållbarhetsredovisning bör således 

gå att utläsa genom att ställa vad företaget i text påvisar att de gör, mot hur de agerar. För att 

ett företag ska agera ansvarsfullt, "accountable", bör de följa upp och rapportera sitt agerande. 

Således skiljer det sig mellan ansvar i hur handlingen kommuniceras och ansvar i handling. 

Ansvar i handling kan ses som effekten av kommunikationen (Pashang 2003). Det räcker 

alltså inte att enbart skriva vad och hur ett företag arbetar mot sina mål utan även påvisa 

resultatet av sitt handlande (Pashang 2003). Accountability är dock ett verktyg som används 

för att bidra till hur mål ska uppnås (Fowzia 2011). 

 

Ett ytterligare steg i diskussionen kring utvecklingen av hållbarhetsarbetet är att 

hållbarhetsredovisning bör integreras i årsredovisningen (Kiron 2012). Under 2011 påvisade 

även Europeiska Unionen att hållbarhetsarbetet bör vara integrerat i verksamheten (EU 2011). 

För att på ett bra sätt integrera hållbarhetsredovisningen har därför en del företag börjat 

överge de traditionellt separata hållbarhetsredovisningar för att integrera hållbarhets- 

redovisningen i årsredovisningen. År 2008 var endast 4 procent av företagens 

hållbarhetsinformation presenterade i årsredovisningen, motsvarande siffra för 2013 var 51 

procent (KPMG 2013). Kiron (2012) ser potentialen i att välskötta företag kommer se 

möjligheterna att nu på ett enklare sätt kommunicera och tillämpa en hållbarhetsstrategi med 

hjälp av integreringen. Jensen och Berg (2012) belyser att genom integrerad rapportering kan 

de långsiktiga konsekvenserna av beslut tagna av företaget ses på ett bättre sätt vilket leder 
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till större transparens. Kostnader och vinster kan härledas till respektive beslut och ge en 

tydligare bild av de faktiska resultaten i hållbarhetsarbeten i förhållande till de mål som 

företaget sätter upp (Jensen & Berg 2012). 

 

I november 2012 publicerade nätverket IIRC en preliminär version av det internationella 

vägledningsdokumentet för integrerad rapportering Prototype of the international IR 

framework. Den slutliga versionen blev klar i december 2013 (IIRC u.å.). En undersökning av 

KPMG gjord 2013 visar dock på att även om ungefär hälften av de svenska företagen har 

integrerat sin redovisning är det enbart 10 procent av företagen som uttalar sig om att deras 

redovisning är integrerad fullt ut, än färre refererar till det ramverk som är uppsatt av IIRC 

(KPMG 2013). 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att se till varför och hur företag väljer att implementera 

hållbarhetsinformation. Vidare är syftet att försöka tolka CSR och analysera kvalitén på den 

hållbarhetsinformation som framställs i fyra branschledande företags årsredovisningar. Vi 

avser även att jämföra företagen som integrerat sin redovisning mot de som rapporterar 

separata rapporter. 

1.4 Problemformulering 

 

För att kunna svara på och genomföra vårt syfte kommer vi ha följande frågor: 

 

1. Varför hållbarhetsredovisar företag? 

2. Hur presenteras hållbarhetsinformation i företagens rapporter? 

3. Hur behandlas företagens hållbarhetsmål? 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har valt att studera svenska företag som är branschledande. Vidare har avgränsningar skett 

till privata,  börsnoterade företag. Vi  har endast valt företag som hållbarhetsredovisar, 

antingen genom separata hållbarhetsredovisningar eller integrerade i årsredovisningen. 

1.6 Disposition 

 

Kapitel 1 - Inledning 

 

I inledningen kommer ämnets bakgrund beskrivas för att ge läsarna en inblick i området. 

Därefter presenteras en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens problemformulering. 

Efter det beskrivs syfte, avgränsningar samt en disposition om hur uppsatsen är uppbyggd. 

 

Kapitel 2- Metod 

 

I fölande kapitel presenteras forskningsmetoder samt datainsamlingsmetoder. Vidare följer en 

motivering till valda metoder kring varför de är ett bra sätt att hjälpa att besvara 

frågeställningen. Kapitlet avslutas med källkritik. 

 

 

http://www.theiirc.org/resources-2/framework-development/prototype-of-the-international-ir-framework/
http://www.theiirc.org/resources-2/framework-development/prototype-of-the-international-ir-framework/
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Kapitel 3 - Referensram 

 

I fölande kapitel presenteras, och motiveras, teorier som är användbara för vår analys av 

empirin. Teorierna ska följaktligen bidra med att besvara får frågeställning. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

 

I följande kapitel presenteras de företag vi har valt att undersöka samt lyfter fram den data för 

företagens redovisning som blir relevant att analysera för att i sin tur hjälpa till att besvara 

frågeställningen. 

 

Kapitel 5 - Analys 

 

I följande kapitel används vår teori för att analysera och tolka den empiri som presenteras i 

kapitel 4. I kapitlet kommer även resultat och generella slutsatser formuleras. 

 

Kapitel 6 - Diskussion 

 

Utifrån vad analysen påvisats förs en diskussion där fokus ligger kring de frågor vi använt oss 

av. Diskussionen speglas delvis av författarnas åsikter och försök att väva in etik görs. 

 

Kapital 7 - Slutsats och vidare forskning 

 

I följande kapitel presenteras vår slutsats som knyts till syftet, metoden och resultatet. 

Slutsatserna som tas presenteras utifrån de frågeställningar som studien haft. Avslutningsvis 

presentas förslag till vidare forskning. 
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2 Metod och metodologi 
Här kommer vi redogöra val av forskningsansats, val av informationskällor, val och 

användandet av teori för uppsatsens undersökning, val av studiens objekt samt metod för hur 

data samlas in och används. 

2.1 Metodologiskt perspektiv och forskningsstrategi 

 
Forskningsstrategi menar att belysa hur data ska insamlas samt vilken referensram som 

ska tillämpas för att analysera insamlad data (Bryman & Bell 2011). Syftet med analys av 

insamlad data är att reflektera, tolka och presentera kvalité av hållbarhetsredovisningen 

i ljuset av ansvarsredovisning. Med ansvar i redovisning menar vi samspelet mellan 

samhället, etik och redovisning av hållbarhetsdata. Forskningsstrategi behandlar även på 

vilket sätt data ska insamlas (Bryman & Bell 2011). Etisk ansvarsredovisning är i första hand 

ett kommunikativt begrepp. Det innebär att kommunikation av hållbarhet även bör ha en etisk 

innebörd. Vi anser att tillämpningen av ett antal redovisningsprinciper i analys av data ökar 

kvalitén av presentationen för studien. I studiens referensram presenteras några av dessa 

principer. I denna studie används en tolkande kunskapssyn, hermeneutisk syn, vilket innebär 

att generalisering inte ligger i fokus. Tolkningen åsyftar till att se hur och varför saker 

fungerar som de gör. (Alvesson & Sköldberg 2008). I studien vill vi bättre förstå hur och 

varför företag presenterar sin hållbarhetsdata som de gör samt att se till hur de tar ansvar. En 

väsentlig grund för hermeneutiken från dess start har varit att syftet hos en del endast kan 

förstås om den sätts i samband med en helhet. Tvärtom består helheten av delar, därför 

kan den endast förstås av delarna. Sammanhanget mellan del och helhet illustreras i den 

ursprungliga, hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Den hermeneutiska cirkeln i ursprunglig version (Alvesson & Sköldberg 2008, s.193). 

 

I hermeneutiken har det framkommit att tolkning växer fram mellan individens förförståelse 

och dess möte med nya erfarenheter. Detta leder till en ny förförståelse som i sin tur kan bli 

förförståelse i en kommande tolkningsansatt. Sambandet blir därför cirkulärt och detta har 

skapat ytterligare en hermeneutisk cirkel som belyser sambandet mellan helhet och del; 

tolkningar bygger alltid på andra tolkningar (Alvesson & Sköldberg 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Den aletiska hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 200). 
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I denna studie användes alltså en tolkande ansats, hermeneutik syn. Nackdelen som också 

illustreras i figur 2 är att den tolkande ansatsen, gentemot den deduktiva ansatsen, gör att det 

för forskaren är svårare att hålla sig objektiv. Då tolkningen kan komma från egna 

värderingar (Jacobsen 2002). En stor fördel med CSR är att det har forskats mycket och länge 

kring begreppet. Således fanns det god tillgång på teori vilket minskade inflytandet av 

våra egna värderingar. 

 
Då CSR är ett område som består av handling och kommunikation av handlingar ger 

Alvessons och Sköldbergs (2008) hermeneutiska syn oss ett bra instrument att tolka CSR. 

Vår studie av litteraturen har visat att CSR tolkas och presenteras på olika sätt i forskningen, 

men också i årsredovisningar som företag presenterar. Det blir således svårt att få en 

överblick hur CSR uppfattas av företag. Vi avser därför med hjälp av Alvesson och 

Sköldberg (2008) att tolka CSR på ett generellt plan, vår tolkning illustreras enligt följande 

figur: 
 
 

  

  1.ETIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CSR 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Handling 3. Kommunikation av handling 
 
 
 
Figur 3: Illustration av en ideal CSR. 

 

Ovanstående modell tillämpar ett kommunikationsperspektiv på framställning av CSR. 

 

1. Begreppet etik - Begreppet är teoretiskt och till skillnad från handling och kommunikation 

av handling är begreppet oberoende av sin kontext. 

2. Handling - CSR kan förstås utifrån handlingar - eller beskrivning av handlingar. 

3. Kommunikation av handling - CSR kan också uppfattas i kommunikativa termer. 

Handlingen kan vara etisk eller konstruerad för att legitimera och övertyga individer och 

grupper utanför företagets inre miljö. 
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2.2 Val av informationskällor 

 
Studien börjades med att inhämta information kring ämnet hållbarhetsredovisning för att 

utveckla vår kunskap. I första hand studerades redan befintliga uppsatser kring CSR dels 

då de bidrog med kunskap om ämnet men också för att se vad som redan har studerats. 

Därigenom valde vi att titta närmare på integrerad redovisning, ett ämne som är relativt 

nytt och få uppsatser berört i större bemärkelse. När vi sökte kring integrerad redovisning 

återfann vi intressanta publikationer särskilt från KPMG och FAR. Dessa bidrog till att 

formulera uppsatsens syfte samt problemformulering. För att sedan utöka den teoretiska 

grunden har vi primärt studerat vetenskapliga artiklar och ramverket för integrerad 

rapportering. Insamlingen av teorin har skett genom referenser i tidigare studier, BADA och 

Google Scholar. 

2.3 Val och användandet av teori 

 
Teorikapitlet inleds med ansvarsredovisning, CSR. Som vi tog upp i det inledande kapitlet är 

CSR idag ett väldigt välutforskat område och själva begreppet sträcker sig decennier bakåt i 

tiden. Det har även belysts att det finns många definitioner av CSR men det saknas en 

universell definition av begreppet (Dahlsrud 2008). Vi har valt CSR för att se till företags 

ansvarstagande inom miljö, samhälle och ekonomi och väljer därför att dela upp begreppet i 

dessa delar. Genom att dela upp begreppet och förklara de olika områdena kan vi lättare se 

om företagen prioriterar något utav områdena mer än de andra. Vi delar även upp CSR med 

hjälp av Alvesson och Sköldberg. Vi påvisar att i sin helhet bör CSR vara ett etiskt begrepp. I 

sina delar består CSR av handling och kommunikation av handling. Därför lägger vi även till 

begreppet etiskt ansvar under CSR. 

 
Vidare följer integrerad rapportering, som är ett sätt att kommunicera handling genom att 

företag integrerar hållbarhetsredovisningen i sin årsredovisning. Integrerad rapportering i sig 

utgör inte en teori men dess ramverk är ett instrument som hjälper oss att se på kvalitén av 

företagets integrerade redovisning. Vi valde även att ta med legitimitetsteorin eftersom 

den kan visa på varför företag väljer att agera med ansvar, vilket blir intressant för hur de 

presenterar sin redovisning kring CSR. Alltså kan det bidra till att visa på hur företag väljer 

att kommunicera handling av hållbarhetsarbete.  Vi valde även att lägga till Couplands teorier 

om olika typer av legitimitet då hennes teorier kan bidra för att analysera text i 

årsredovisningarna. 

 

Att vi inte har valt GRI, som idag är den standarden många använder för att se på företags 

hållbarhetsredovisning, är dels då den inte är helt frivillig för alla företag eftersom statliga 

företags sedan 2007 fick direktiv om att redovisa enligt GRI från och med 2008 

(Regeringen 2007). Det kan också poängteras att tvinga företag kan hindra utvecklingen av 

hållbarhetsarbete eller vara effektlöst i praktiken vilket diskuteras i media (Svenskt 

Näringsliv 2014; Röhne 2010). Slutligen kompletterades den teoretiska referensramen med 

redovisnings- principerna överskådlighet samt väsentlighet. Principerna hjälpte oss att 

studera hur företagen lyfter fram sin hållbarhetsdata. 

2.4 Urval 

 

Urvalet i studien är inte slumpmässigt utan valdes på förhand men förändrades även under 

studiens gång. Den första avgränsningen i förhållande till urval som gjordes var att endast se 

till stora svenska privata, publika och börsnoterade företag. Vi valde privata företag eftersom 
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de frivilligt hållbarhetsredovisar. Sedan 2008 måste offentliga företag redovisa enligt GRI 

(Regeringen 2007). Det skulle innebära att statliga företag redovisar hållbarhet på grund av 

att de måste vilket således skulle kunna försvaga studiens syfte. Vi valde stora företag 

framför mindre företag då de dels har större påverkan inom de sociala, ekonomiska och 

miljömässiga faktorerna än mindre bolag. Dels har även större företag mer resurser och ägnar 

sig i större grad åt CSR än mindre företag (Reverte 2009). 

 

Vi valde publika börsnoterade företag för att vi enkelt skulle få tillgång till företagens 

redovisningar och för att de är vinstdrivande. Det blir därav lättare att studera hur företagens 

arbete kring CSR påverkas av årets resultat. Det vill säga huruvida de går med vinst eller 

inte. Ramverket för integrerad rapportering riktar sig även i första hand till vinstdrivande 

företag (IR 2013). Vidare valde vi endast företag som är externt granskade vilket stärker 

trovärdigheten på de rapporter vi granskat. 

 
Urvalet baserades även på tillgänglighet eftersom inte alla företag har hållbarhetsredovisning 

eller har valt att integrera. Från början var det tänkt att samtliga företag skulle finnas på 

OMX 30, de mest omsätta aktierna på stockholmsbörsen. Efter att ha läst en granskning av 

Råd & Rön som visade att livsmedelskedjor överlag är relativt dåliga på att ta ansvar 

ansåg vi det intressant att även ta med ett företag från den branschen. Dock fanns ingen 

livsmedelskedja representerade på OMX 30. Valet föll därför på att inkludera ICA eftersom 

de hade den bästa hållbarhetsredovisningen av livsmedelskedjorna och enligt dem själva till 

viss del integrerat sin hållbarhetsredovisning (Råd & Rön 2013). 

 
Vi valde inte en specifik bransch men för att inte urvalet skulle bli för heterogent föll valet på 

företag som tillverkar egna varor. Efter att mycket av empirin hade samlats in blev det tydligt 

att varken ICAs egna sortiment tillverkas av ICA själva samt att H&M enbart använder sig av 

underleverantörer. Vi valde ändå att inkludera dessa då studien belyser just ansvar. 

Både H&M och ICA berör vikten av att kontrollera och välja rätt underleverantörer i sina 

rapporter, vilket stödjer att ett ansvar för sina underleverantörer åtminstone existerar i 

kommunikation av handling. H&M medger även att de har ett inflytande på tillverkningen av 

sina produkter, men anser ändå att påverkan är större än inflytandet de besitter (H&M 

Conscious Actions Report 2012). Även om ICA eller H&M inte tillverkar sina varor själva 

har de ändå ett stort ansvar för de leverantörerna de samarbetar med. Detta stöds tydligt av 

media och allmänhetens intresse, senaste åren har det gått att läsa följande: 

 
Syr kläder för H&M - tjänar två kronor i timmen (Ahlkvist 2012). 

 
Barn plockar bomullen åt H&M (Castelius 2007). 

 
Riskerar livet för att tillverka H&M:s kläder (Alsgren 2012). 

 
Definitionen ändrades således från företag som tillverkar egna varor till branschledande 

företag. Kiron (2012) har påpekat att det just är de ledande företag i större branscher som bör 

gå i bräschen och integrera sin rapportering för att på så sätt få med sig andra företag. 

 
Från början var antalet företag inte bestämt, det berodde dels på att det var svårt att förutsäga 

hur mycket material som behövdes lyftas fram i empirin för att ge en bra analys. Under 

insamlandet av empirin framgick det att fyra företag skulle räcka för att det inte skulle bli för 

koncist information kring företagen. Därför avgränsades urvalet till fyra. Risken med att välja 

för många företag blev att det skulle vara svårt att få med tillräckligt med empiri per företag. 

http://www.google.se/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=6&amp;ved=0CFgQFjAF&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.tv4.se%2Fnyheterna%2Fartiklar%2Friskerar-livet-f%25C3%25B6r-att-tillverka-hms-kl%25C3%25A4der-5086d04204bf723651000020&amp;ei=1_ZYU8aPMY_bygOR4IDoBQ&amp;usg=AFQjCNEokVHA6v4WBj4-UFUOHQREKgyzaQ&amp;sig2=mo7S-WjOrTvxUvDMFngibA&amp;bvm=bv.65397613%2Cd.bGQ
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För studiens syfte valdes två företag som integrerat sin hållbarhetsredovisning och två 

som redovisar med separata hållbarhetsrapporter. Det första företaget vi valde som integrerar 

sin hållbarhetsredovisning blev Atlas Copco. Atlas Copco 2013 fick pris för årets bästa 

hållbarhetsredovisning av FAR. Motiveringen var att de tydligt hade kopplat 

hållbarhetsfrågorna till affärsverksamheten (FAR 2013). Vi valde även SKF som fick en 

hedersutnämnelse året innan (FAR 2012). SKF var tidigt ute att integrera sin 

hållbarhetsredovisning då de redan började år 2002 (SKF årsredovisning 2012). 

2.5 Metod för datainsamling 

 
I en studie kan både sekundärdata och primärdata presenteras. Sekundärdata är en tolkning av 

något som har ägt rum och som baseras på primärdata medan primärdata är en källa som 

kommer till under en studies gång, det vill säga ny information (Bryman & Bell 2011). Då vi 

i första hand har valt att analysera årsredovisningar bygger vår studie på sekundärdata. En 

stor fördel som vi såg med att använda sekundärdata var att vi kunde analysera stora 

mängder information, text, utan att det blir för tidskrävande. Nackdelen med sekundärdata 

är att det kan innebära svårigheter att kontrollera kvalitén (Bryman & Bell 2011). Då vårt 

syfte delvis är att se integrationen i årsredovisningar, krävs det att vi studerar 

årsredovisningarna. Således passar sekundärdata, årsredovisningar, vårt syfte bättre än om  

vi hade genomfört intervjuer. En fördel med att inte genomföra intervjuer är att komma 

ifrån de etiska överväganden som annars bör tas hänsyn till. Exempelvis behövs inte objekt 

vara anonyma vilket skulle kunna innebära sämre trovärdighet. 

 

Primärt bygger studien på information inhämtat från företagens hemsidor, elektroniska källor. 

Härifrån hämtades i första hand de årsredovisningar vi valt att använda men också ramverket 

och publikationer för integrerad rapportering. Mer sekundärdata som uppsatsen bygger på är 

vetenskapliga artiklar och tidsskrifter. 

 

Årsredovisningar kategoriserar som organisatoriska dokument (Bryman & Bell 2011). Då 

årsredovisningar riktar sig till allmänheten är de även offentliga. Årsredovisningar anses 

autentiska, men det går att ifrågasätta trovärdigheten och huruvida det är representativa då de 

nödvändigtvis inte återspeglar alla aktörer inom företag (Bryman & Bell 2011). Vidare kan 

de som författar organisatoriska dokument, ofta chefer, ha för avsikt att förmedla en viss 

ståndpunkt. Därför går det även att ifrågasätta trovärdigheten i årsredovisningar, eftersom 

chefer helt enkelt kan försköna verkligheten i årsredovisningar (Bryman & Bell 2011). 

 

Att årsredovisningar kan vara förskönande är något vi problematiserat genom att analysera 

texten i årsredovisningar och sätta ord mot handling, för att bedöma kvalité, vilket också är 

en del av studiens syfte. Vi ansåg även att problemet med representativitet skulle uppstå även 

vid intervjuer, där en persons åsikter kommer i fokus, vilket inte heller behöver vara 

representativt för företaget. Fördelen som vi ser med en årsredovisning är att den är godkänd 

av både VD:n och styrelsen samt att de årsredovisningar vi valt är externt granskade. Vi såg 

även fördelen med att välja årsredovisningar då det går att studera över tid. Genom att studera 

två eller flera års årsredovisningar kan vi bedöma rutin. Exempelvis genom att studera hur 

företag år 2013 presenterar resultat för det arbete som utfördes året innan. 
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2.6 Forskningsdesign och genomförande av analys 

 
Vårt syfte är att se till hur företag väljer att implementera hållbarhetsinformation och 

analysera kvalitén på information. Vidare är även syftet att jämföra företag som 

integrerar mot de som redovisar separat. Därför används en blandning av multipel fallstudie 

och tvärsnittsdesign. En multipel fallstudie är en förlängning av fallstudie som blivit allt 

mer vanlig inom forskning (Bryman & Bell 2011). I en multipel fallstudie studeras fler än 

ett fall. Fokus ligger här på varje enskilt fall och deras unika innehåll. I en tvärsnittsdesign 

ligger fokus på att hitta generella likheter och skillnader mellan de fall som studeras 

(Bryman & Bell 2011). Studien är kvalitativ till sin karaktär då den bygger på en textanalys 

som är tolkande. Studien har även kvantitativa inslag då siffror och mål som presenterats i 

årsredovisningarna även använts i empirin och analysen. Det bör dock poängteras att det är 

arbetet kring resultaten studien fokuserar på, det vill säga den kvalitativa informationen. 

Studien grundar sig dock på ett mindre antal företag och syftar således inte till att 

generalisera resultat (Bryman & Bell 2011). 

 

Texten som återfinns i det empiriska kapitlet är text som är hämtat från de valda företagens 

senaste två års årsredovisningar, 2012 och 2013. Anledningen till att välja årsredovisningar 

för två år berodde på att vi anser att CSR bör ses som en investering som görs över tid. Vi 

kan även studera uttalande från 2012 och sedan se hur de följs upp 2013. Att analysera mer 

än bara den senaste årsredovisningen hjälper oss även att bedöma vilken rutin som finns i 

redovisningen av hållbarhetsdata. Vi valde årsredovisningar för 2012 och 2013 för att de låg 

närmast i tiden samt att integrerad rapportering först etablerades 2012 (IIRC u.å.).  Valet 

att inte granska fler än två år var på grund av studiens tidsbegränsning. Att studera fler år 

skulle kunna bidra till att stärka studiens reliabilitet. 

 
Föremålet för analys i uppsatsen är text. Vi har därför antagit en tolkande forsknings-

ansats med hjälp av Alvessons hermeneutik (Alvesson & Sköldberg 2008). Studien syftar till 

att reflektera, tolka och presentera kvalité av hållbarhetsredovisningen. I uppsatsens har 

fyra stora svenska företags hållbarhetsredovisning, CSR, analyserats. Vi ställde ansvar i text 

mot ansvar i handling och kopplar det till etik. För att studera ansvar i handling har vi valt att 

lyfta fram företagens viktigaste sociala, ekonomiska och miljömässiga mål. Målen kan både 

vara numeriska och monetära. Dessa mål följs sedan upp över tid för att se hur de 

uppfylls. Vi lyfter även fram väsentliga händelser, påståenden och noter från de olika 

rapporterna. 

2.7 Källkritik 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att all källkritik har att göra med frågan om 

förvrängning av information. Därför är det viktigt att den som observerar alltid är 

uppmärksam på författarens syfte. Om det finns misstankar att information är vinklad, blir 

källan mindre trovärdig för forskaren (Alvesson & Sköldberg 2008). I studien har primärt 

vetenskapliga artiklar använts för att ge en referensram till studien. I teorin har även boken 

"CSR i praktiken" författad av Per Grankvist använts. Boken har varit ett bra komplement till 

de artiklar som använts samt även bidragit med att belysa det etiska ansvaret inom 

hållbarhetsredovisning.  I studiens empiri har primärt årsredovisningar använts då dessa 

passade vårt syfte bäst. Det ligger även i syftet att kritiskt granska hur företagen framställer 

sin hållbarhetsredovisning varpå vi under hela forskningsprocessen hållit oss kritiska till det 

vi läst. För att motverka vinklingen har även information kring företagen presenterats från 

olika synvinklar. 
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3 Referensram 
Här kommer vi att presentera den teori som vårt arbete baseras på. Inledningsvis kommer 

begreppet CSR definieras, först dess historia för att sedan beskriva hur det ser ut idag. 

Det här kommer sedan att mynna ut i bildandet av IR och hur ramverket är uppbyggt. Efter 

det presenteras legitimitetsteorin med hjälp av Couplands teorier. Slutligen avslutas kapitlet 

med en presentation av två redovisningsprinciper, överskådlighet- och väsentlighets-

principen. 

3.1 CSR - Corporate Social Responsibility 

3.1.1 CSR:s historia 

 

Den moderna eran av "corporate social responsibility" har sin begynnelse på 1950-talet i och 

med Bowen (1953), men redan på 30 och 40-talet dök tankar kring samhällsansvar upp inom 

litteraturen. Några exempel är: Chester Barnard's (1938), The Functions of the Executive, J.M. 

Clark's (1939) Social Control of Business och Theodore Kreps (1940) Measurement of the 

Social Performance of Business (Carroll 1999). Men det är många som anser att Howard 

Bowen är fadersfiguren till CSR genom sin bok Social Responsibilities of the Businessman 

(Acquier, Gond & Pasquero 2011; Carroll 1999). Bowens tankar utgick ifrån att de flera 

hundra största företagen var vitala delar av samhället med stor makt och att de beslut som 

fattades inom dessa företag hade stort inflytande och påverkade medborgarnas liv. Bowen 

ställde många frågor men en är av speciellt intresse enligt Carroll (1999): " Vilket 

ansvar gentemot samhället kan företagare rimligen förväntas ta?" Vidare beskrev Bowen en 

definition av samhällsansvar som löd: 

 
It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make 

those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in 

terms of the objectives and values of our society. 

        (Carroll 1999, s. 270) 

 

Redan vid den här tidpunken var många affärsmän medvetna om företagens växande ansvar. 

93,5 % av de tillfrågade affärsmännen svarade i tidningens Fortune's undersökning att 

företagens ansvar är bredare än endast vinster och förluster (Carroll 1999). 

 

Även om dessa tankar dök upp i litteraturen runt 1940-talet finns det tankar som går att 

relatera till samhällsansvar redan från slutet av 1800-talet. Exempelvis ansåg människor att 

rika personer skulle dela med sig av sin förmögenhet (Grankvist 2012). Men det dröjde som 

sagt innan det här kravet även riktade sig mot företag. Utvecklingen av CSR måste nämligen 

ställas i relation till den offentliga sektorn. Under hela 1900-talet, framförallt fram till 

60- talet, växte den offentliga sektorn allt större, och tog över fler och fler verksamheter 

starkt kopplade till välfärd, exempelvis bibliotek och barnavårdscentraler. Det var dock vid 

den här tidpunkten som diskussioner på allvar började inledas ifall inte företag borde göra 

likadant som staten och ta ansvar för samhället (Grankvist 2012). Exempelvis skrev 

McGuire's (1963) att företag har skyldigheter bortom de ekonomiska och legala. Företag 

måste också engagera sig inom sådant som politik, välfärden, skolväsendet och sina anställdas 

lycka. 

 

Med den stora expansionen av den statliga sektorn är det kanske inte så konstigt att det även 

fanns en del motstånd mot CSR. Milton Friedman skrev en artikel som publicerades i New 

York Times 1970 med rubriken: "The social responsibility of business is to increase its 
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profits." I artikeln hävdar Friedman att ett företags enda skyldighet är att öka sina vinster, 

betala sin skatt och bidra till fler arbetstillfällen. Friedman hävdar att företag kan komma att 

ägna sig åt aktiveter för en bättre välfärd. Men att anledningen till att göra så måste alltid vara 

utifrån aktieägarnas intressen, exempelvis öka deras rikedom (Friedman 1970). 

 

Utvecklingen av CSR-begreppet fortsatte dock och redan 1960 presenterade Davis en 

intressant vinkling som inte blev allmänt accepterad förrän först under 1970 och 80-talet. 

Tanken var att företag genom engagemang och hållbara investeringar i samhället kunde ge 

upphov till långsiktiga ekonomiska vinster, som en återbetalning för företagets 

hållbarhetsarbete. Även Davis ses som en väldigt viktig pelare till utformandet av CSR, och 

Carroll (1999) hävdar att han nästan haft lika stor betydelse som Bowen. 

3.1.2 Nya definitioner växte fram 

 

Under de sista årtiondena växte sig begreppet allt bredare och allt mer började inkluderas i 

begreppet CSR. Framförallt under 1960-talet utvecklades CSR avsevärt (Carroll 1999). 

Under 1970-talet blev definitionerna av CSR mer specifika. Vidare framåt 90-talet hade 

själva begreppet CSR vuxit klart och det var inte mycket som var nytt. Istället började nya 

definitioner att definieras, och än idag florerar många utav dessa nya men även gamla 

definitioner av CSR. Det gör att förvirring fortfarande uppstår mellan begreppen (Carroll 

1999). Även om CSR vuxit till att bli det idag dominerande begreppet är det av intresse för 

arbetets skull att kortfattat presentera några av de allra vanligaste förekommande begreppen 

inom hållbar utveckling. 

 

Corporate Social Responsibility – Begreppet som alltför ofta används i sin förkortning 

möjliggör förvirring med andra begrepp med samma akronym. En sökning på "CSR" på 

Google skulle förutom länkar till "corporate social responsibility" även resultera i länkar till 

exempelvis "customer service representation" (Grankvist (2012). Vidare finns ytterligare en 

nackdel att många lägger fokus kring att det är just ordet ”social” som finns i begreppet. Vissa 

drar då slutsatsen att vare sig miljöfrågor eller ekonomiska frågor ingår. Därför väljer en del 

företag att kalla sina rapporter för endast "corporate responsibility", medan andra 

fortsättningsvis använder CSR och försöker istället visa på att de är medvetna om att alla de 

tre olika delarna ingår i begreppet (Grankvist 2012). 

 

Triple Bottom Line (TBL) – Myntades av John Elkington. en brittisk hållbarhetsexpert i mitten 

på 1990-talet (Slaper & Hall 2011). Syftet var att gå bortom de traditionella nyckeltalen som 

vinsten, räntabilitet på investerat kapital etc. och även inkludera miljömässiga och sociala 

resultat. TBL är ett ramverk som innehåller tre kategorier där man mäter resultat: sociala, 

miljömässiga och finansiella. TBL kallas även ibland för de 3 P:na, people, planet och 

profit (Slaper & Hall 2011). Grankvist (2012) säger att det här begreppet vuxit sig allt 

starkare de senaste åren och idag ställer investerare många gånger krav på att företagen de ska 

investera i använder TBL. För att tillämpa det här på bästa sätt har företag börjar publicera all 

den här informationen i en och samma årsredovisning, istället för separata 

hållbarhetsredovisningar (Grankvist 2012). 

 

Hållbarhet – Är på god väg att ta över som det mest använda begreppet och myntades i 

Bruntlandrapporten 1987 (Grankvist 2012). Definitionen av hållbarhet lyder: "En hållbar 

utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov." (Grankvist 2012, s. 16). 
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Till skillnad från CSR är det lättare att förstå då det inte är en akronym som kan förväxlas 

med andra begrepp, och det skapar inte förvirring genom att ha ordet "social" som CSR. Det 

är även det enda av begreppen som visar på tidsaspekten. Produkter som köps ska 

vara hållbara då det annars får en alldeles för stor påverkan på miljön (Grankvist 2012). 

 

Begreppen är väldigt snarlika och det finns många likheter dem emellan. Det här är även 

något som Dahlsrud (2008) kommer fram till i sin artikel där han tar upp hela 37 olika 

definitioner kopplade till CSR. Dahlsrud (2008) hävdar dock att avsaknaden av en universell 

definition av CSR inte har någon större betydelse för själva begreppet. Problematiken ligger 

istället i hur företag ska använda sig av och applicera CSR till just sin verksamhet. För att se 

hur stora skillnader det är mellan begreppen analyserar Dahlsrud (2008) hur ofta olika 

dimensioner presenteras i definitionen. Hans slutsats är att 97 procent av alla definitionerna 

innehåller den ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionen. 

3.1.3 CSR idag 

 

Framväxten av CSR på senare tid kan beskrivas utifrån att allmänheten fått alltmer kunskap 

kring hållbarhet och ställer därför högre krav på företag, påföljden blir därav att företag tar 

mer ansvar (Ballou, Hetger & Landes 2006). Enligt Ziek (2009) har diskussionen kring CSR 

gått från att handla om legitimitet, reklam och förvaltning till att istället rikta in sig på frågor 

som berör bolagsstyrning och konkurrensfördelar. Det har dock riktats kritik mot att företag i 

hög grad endast uppvisat handlingar av sitt hållbarhetsarbete, men att de haft svårt att 

presentera faktiska resultat (Boiral 2007). 

 

Grankvist (2012) definierar CSR såhär: "I grund och botten handlar Corporate Social 

Responsibility om företagens ansvar i samhället, indelat i tre områden, ekonomiskt 

ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande." (Grankvist 2012, 

s. 15) Dessa tre områden innehåller saker vi kan göra, men när det gäller hur vi väljer att 

genomföra dem kommer ytterligare en del in, nämligen det etiska ansvarstagandet (Grankvist 

2012). Nedan följer en presentation av dessa fyra dimensioner. 

3.1.4 Ekonomiskt ansvar 

 

"When it is a question of money, everybody is of the same religion." (Grankvist 2012, s. 27). 

Ett citat av Voltaire, och det återspeglar väldigt bra den ekonomiska aspekten av CSR. 

Jämfört med ett decennium sedan har frågan om det finns pengar att tjäna på att ta ansvar 

blivit den främsta drivkraften från att ha betraktats som stötande (Grankvist 2012). Vidare 

hävdar Grankvist (2012) att grunden i den ekonomiska aspekten av CSR finns den simpla 

frågan, varför finns företag? Svaret är självfallet att tillgodose marknadens efterfrågan på 

produkter och tjänster. Kopplat till varför företag borde bry sig om CSR är svaret lika 

enkelt, för att en allt större majoritet av kunder kräver det (Grankvist 2012). 

 

Enligt Grankvist (2012) handlar den ekonomiska aspekten mer konkret att vara hållbara. Även 

det mest etiska företaget kan inte bidra till samhället på ett positivt sätt om de inte tjänar 

pengar. Därför är en viktig grundstomme i den ekonomiska aspekten att just gå med vinst, för 

att sedan kunna ha ett ansvarstagande på lång sikt. Ekonomiskt ansvarstagande går också 

tillbaka till grunden att ta ett ansvar inför aktieägarna att göra ett så bra resultat som möjligt så 

de får avkastning på sitt investerade kapital, samtidigt som företaget förbättrar sin ekonomiska 

ställning (Grankvist 2012). 
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Det ekonomiska ansvaret innebär enligt Smith (2011) att sätta rimliga priser på produkter, 

betala rättvisa löner till de anställda, betala leverantörer i tid och investera i samhället. 

Företag arbetar dock inte med CSR bara för samhället utan även för att det kan generera större 

intäkter och öka företagets vinst (Du, Bhattacharya & Sen, 2010). Något som Davis 

redan 1960 konstaterade. Det här stödjer även Porter och Kramer (2006) då de hävdar att det 

är möjligt att skapa konkurrensfördelar genom sitt arbete med CSR. Banyte och Gadeikiene 

(2013) ser även de att ett aktivt arbete med CSR kan ge långsiktiga finansiella fördelar. 

 

Arbetet med CSR kan vara en källa till möjligheter och innovationer och ska inte ses som en 

kostnad eller en begränsning. Det här går att se i företagsvärlden där företag som agerar som 

pionjärer inom hållbart företagande skapat stora värden (Grankvist 2012). I en ny artikel av 

Porter och Kramer (2011) utvecklar de sitt resonemang från 2006 ytterligare. Här hävdar de 

att för att företag numera ska kunna tjäna pengar överhuvudtaget är det en absolut 

nödvändighet att engagera sig i samhället och ta sitt samhällsansvar. De drar till och med 

argumentet så långt att de hävdar att det kan vara det enda sättet att rädda hela det 

kapitalistiska systemet. 

 

CSR-guiden (u.å.) är en plattform för att underlätta för företag att hållbarhetsredovisa och 

har inom den ekonomiska aspekten tagit fram följande punkter företag borde tänka på: 

 

 Fokus på hållbara investeringar för långsiktig lönsamhet. 

 Nyttja befintliga resurser mer kostnadseffektivt, ex genom energieffektivisering i 

intern verksamhet och i leverantörskedjan. 

 Redovisa hållbarhetsarbetet i rapport utöver årsredovisningen. 

 Transparens och insyn i investeringar och arbete ökar trovärdigheten hos 

intressenterna. 

3.1.5 Miljömässigt ansvar 

 

Den första gröna vågen brukar sägas uppstod på 1970-talet, då det började diskuteras vad för 

påverkan det kapitalistiska systemet hade på vår planet (Grankvist 2012). Senare på 1990-

talet kom enligt Grankvist (2012) den andra gröna vågen. Då var det främst tankar kring 

minskning av gifter och att börja återvinna. Idag sägs det att vi lever i den tredje gröna vågen, 

och den har enligt många sin grund i Al Gores film En obekväm sanning från 2006. Fokuset 

låg först kring växthusgaserna men har vuxit i omfattning och idag handlar det om all den 

påverkan vi har på vår planet (Grankvist 2012). 

 

Produktlivscykeln för produkter blir allt kortare idag och för att agera på ett mer hållbart sätt 

gentemot miljön borde den istället förlängas (Grankvist 2012). Återvinning och 

återanvändning är även det en central del för företag att fokusera på eftersom det kan leda till 

större intäkter och mindre materialkostnader och samtidigt minska avfallshanteringen (Sarkis, 

Helms & Hervani 2010). Ett misstag som många företag begår är enligt Grankvist (2012) att 

de särskiljer sina miljömässiga åtaganden från de ekonomiska. Att exempelvis minska 

bränsleförbrukningen är bra för både miljön och ekonomin. I Sternrapporten som 

presenterades 2006 påstods det att världen hade oerhört mycket att vinna på att verka 

proaktivt mot klimatförändringarna. Kostnaden för klimatpåverkan om inget skulle göras 

skulle enligt rapporten kunna uppgå till 5-20 procent av världens BNP (Grankvist 2012). Att 

däremot verka i förväg och förhindra klimatpåverkningarna att nå en så pass kritisk nivå, 

skulle enligt rapporten endast kosta 1 procent av världens BNP. Att agera mot 
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klimatpåverkan kunde alltså ses som en investering, för att inte utsättas för en oerhört 

mycket högre kostnad i framtiden (Grankvist 2012). 

 

Mål kan vara i både absoluta och relativa termer. Ett absolut mål är att minska utsläppen med 

10 procent medan ett relativt mål är att minska med 10 procent i förhållande till tillväxten. Det 

finns fördelar och nackdelar med bägge termer. Absoluta mål har fördelen att exempelvis de 

totala utsläppen faktiskt minskar, medan i relativa termer kan utsläppen totalt sett mycket väl 

öka (Klimatkompassen u.å.). Nackdelar med absoluta mål är dock att de kan vara svåra att nå, 

speciellt för företag som växer kraftigt. Ytterligare en problematik när det gäller absoluta mål 

är att en minskning av utsläpp i absoluta termer för ett företag behöver inte bero på något 

underliggande miljöarbete. Istället kan det bero på att ett företag har tappat i 

marknadsandelar så att det istället är ett annat företag som bär på dessa utsläpp 

(Klimatkompassen u.å.). 

 

Inom det miljömässiga ansvaret identifierar CSR-guiden (u.å.) följande: 

 

 Miljöhänsyn vid inköp av inventarier och förbrukningsmaterial. 

 Energibesparingar och minskat beroende av fossila bränslen. 

 Förbättrad produktsäkerhet och kontrollerad kemikalieanvändning. 

 Återvinning och minskade mängder avfall. 

 Minskad vattenanvändning. 

 Strategisk planering av transporter och affärsresor. 

 Användandet av ekologisk/miljövänliga kontorsförnödenheter. 

 Kravställningar gentemot leverantörer och samarbetspartners. 

3.1.6 Socialt ansvar 

 

Det har tidigare ansetts att företag inte har något socialt ansvar mer än att gå med vinst. 

(Claydon 2011). Socialt ansvarstagande innebär idag att företag ska agera som goda 

samhällsmedborgare. Det innefattar bland annat att visa hänsyn till medborgarnas 

välbefinnande, det här omfattar inte bara företagets anställda och dess leverantörer utan även 

medborgare utanför företagets närmaste krets (Grankvist 2012).   

 

Målet med socialt ansvarstagande är ett rättvisare samhälle men det kan också generera ett 

starkare varumärke. Företag som i högre grad fokuserar på sociala frågor kan skapa 

konkurrensfördelar genom att de ofta har lättare att locka till sig mer kunnig och kompetent 

personal (Greening & Turban 2000). Socialt ansvar kan ofta gå att härleda genom hela 

produktionen. Företagen kan redan vid inköp från leverantörer ställa krav och ha certifieringar 

för att säkerställa kvalitén av produkten och dess produktion (Grafström, Göthberg & Windell 

2008). Olika företag ställs inför olika stora utmaningar när det gäller socialt ansvarstagande. 

Stora multinationella företag har väldigt annorlunda förutsättningar än när det gäller företag 

som endast verkar inom Sverige (Grafström, Göthberg & Windell 2008). 

 

CSR-guiden (u.å.) listar nedanstående punkter som är av intresse vid socialt ansvarstagande: 

 

 samarbete med frivilligorganisationer. 

 att delar av varans/tjänstens pris går till ideella ändamål. 

 att personalen får avsätta delar av sin arbetstid till att arbeta med volontärarbete. 

 att driva projekt i utvecklingsländer. 

 att ha en mångfald på arbetsplatsen. 
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3.1.7 Etiskt ansvar 

 

De tre dimensionerna ovan representerar det företag kan göra i sitt hållbarhetsarbete. Medan 

den etiska dimensionen istället berör hur man gör saker. Det etiska ansvaret kan påverka alla 

de andra dimensionerna (Grankvist 2012). För att exemplifiera det etiska ansvarstagandet 

presenterar Grankvist (2012) ett exempel med genmodifierade grönsaker. Det är bra dels ur 

miljösynpunkt då det behövs mindre bekämpningsmedel. Det går även att producera 

mer vilket är bra ur social synvinkel då det går att odla mer mat och odlarens ekonomi blir 

bättre då han eller hon kan sälja mer. Men det föreligger ett etiskt ansvar, då vi inte vet vad 

genmodifierade grönsaker har för påverkan på lång sikt. Kanske kommer den biologiska 

mångfalden försvinna och konkurreras ut av dessa genmodifierade grönsaker, vilket skulle 

vara dåligt ut miljösynpunkt. 

 

Företagens etiska ansvar grundar sig egentligen i människans moral (Grankvist 2012). Den 

etiska dimensionen handlar om att företag ska leva upp till de förväntningar och krav som 

ställs inte bara från lagar och regler utan från aktieägare, kunder och samhället i sin helhet 

(Carroll 1991). 

3.1.8 Hållbarhetsredovisning 

 

Idag är det inte längre en fråga om företag borde arbeta med CSR (KPMG 2013). I en 

undersökning av KPMG benämnd Corporate Responsibility Reporting från 2013 säger de 

att företag inte längre borde ställa sig frågan om de ska syssla med CSR. De höga siffrorna av 

företag som sysslar med CSR idag talar sitt tydliga språk, och den sköra skaran av företag 

som fortfarande inte arbetar med CSR borde istället ställa sig frågan om de inte utsätter sig 

för en onödig risk. Idag är frågor som vad ska ingå? och hur nås lättast relevanta 

målgrupper? de viktigaste för företagen att besvara (KPMG 2013). 

 

Hållbarhetsfrågorna ska på något vis redovisas av företaget, det här kallas på svenska för 

hållbarhetsredovisning. GRI, som är ett ramverk utarbetat av en organisation för att främja 

företag att arbeta med hållbarhetsfrågor, definierar hållbarhetsredovisning på följande sätt: 

 
Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar 

gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad 

organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. 

       (GRI 2006, s. 3) 

 

Hållbarhetsredovisning är alltså enkelt uttryckt när företag visar vad de gör för att mildra sin 

påverkan inom områdena ekonomi, social och miljö (GRI 2006). Även om företags 

ansvarstagande har blivit bättre, har röster höjts på att traditionella rapporter har varit 

otillräckliga för intressenter. Dessa intressenter återspeglas inte bara av  ägare. Anställda, 

investerare och särskilt konsumenter är några av de intressenter som blivit alltmer  medvetna 

kring företags ansvarstagande (Portney 2008).  Således föddes ramverket "integrated 

reporting" (Cheng, Green, Conradie, Konishi & Romi 2014). 
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3.2 Integrated Reporting 

 

Integrated  Reporting,  förkortat  IR,  är  ett  ramverk  framarbetat  av  IIRC,  International 

Integrated Reporting Council. IIRC grundades 2010 utav The Prince's Accounting for 

Sustainability Project (A4S) och Global Reporting Initiative (GRI) (Sharman 2012). Såhär 

definierar IIRC själva en integrerad rapport: 

 
An integrated report is a concise communication about how an 

organization’s strategy, governance, performance and prospects, in the 

context of its external environment, lead to the creation of value over the 

short, medium and long term. 

        (IR 2013, s. 7) 

 

Cheng et al. (2014) tar i deras artikel upp att det på flera håll höjts röster att informationen i 

traditionell företagsrapportering, så som årsredovisning och delårsrapporter, har varit 

otillräcklig för intressenter. Därför har många företag börjat komplettera sin redovisning med 

ickefinansiell rapportering. Den här ickefinansiella informationen kan dels rapporteras inom 

årsredovisningar, men även i separata hållbarhetsrapporter. Även om informationen i sådana 

rapporter kan vara av ett visst värde, blir det väldigt överväldigande och enskilda 

hållbarhetsrapporter kan komma upp i över 200 sidor. Rapporterna är heller inte utformade på 

ett sådant sätt som underlättar intressenternas förståelse för företaget (Cheng et al. 2014). Det 

var med den här bakgrunden som IIRC påbörjade sitt arbete att företag skulle visa tydliga 

samband mellan ickefinansiell och finansiell information för att enklare kunna göra en 

bedömning av ett företags prestationer. Lösningen var att producera en separat rapport, kallad 

integrerad redovisning, som integrerar ett företags finansiella och ickefinansiella 

information (Cheng et al. 2014). På IIRC:s hemsida räknar de upp fördelarna med integrerad 

rapportering, nämligen: 

 

 Enklare för företag att kommunicera sin strategi och hur företagets affärsmodell svarar 

på förändrade behov och förväntningar på marknaden. 

 Möjliggör bättre kommunikation mellan verksamheten och ägarna. 

 Mer sammanhängande avdelningar, bryter ner "murar". 

 Förbättrade interna processer. 

 Lägre kapitalkostnader. 

 

IIRC är inte ensamma med att understryka fördelarna med integrerad rapportering. Phillips, 

Watson och Willis (2011) skriver i sin artikel att integrerad rapportering leder till en klarare 

och mer komplett bild av företag. Vilket även får stöd av Kiron (2012) samt Jensen och Berg 

(2012) som menar på att integrerad rapportering bidrar till bättre transparens genom att 

långsiktiga konsekvenser av beslut, tagna av företaget, nu kan ses tydligare. 

 

Kiron (2012) har skrivit en artikel med titeln "Get Ready: Mandated Integrated Reporting Is 

The Future of Corporate Reporting". I artikeln hävdar Kiron (2012) att integrerad rapportering 

är framtiden, men höjer också varningens finger att det finns utmaningar som måste 

övervinnas. Bland annat får det inte ta för lång tid, det här kan inte dröja 10-20 år, för vi håller 

på att få ont om tid. Vidare hävdar Kiron (2012) att det inte är någon ensam som kan 

åstadkomma ett globalt införande av integrerad rapportering, utan det kommer att krävas ett 

stort samarbete. Kiron (2012) tror dels att det är viktigt att göra det lagligt bindande att 

sammanställa integrerad rapportering, samtidigt som ledande företag i de största branscherna 

går i bräschen för det här och således drar med sig fler företag att göra samma sak. 
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3.2.1 Ramverket 

 

IIRC:s långsiktiga vision är en värld där integrerat tänkande är en del av den traditionella 

affärspraxisen, såväl inom den offentliga som privata sektorn, genom användandet av 

integrerad rapportering, IR, som företagens redovisningsnorm och standard (IR 2013). 

Samtidigt ska IR, genom en effektivare och bättre kapitalfördelning, agera för en finansiell 

stabilitet och hållbarhet. IIRC har som mål att företag inte längre ska producera mängder av 

osammanhängande rapporter utan att de istället ska börja använda sig utav endast ett, IR (IR 

2013). 

 

Ramverket är uppdelat i två huvuddelar. Första delen heter "introduktion" och innehåller dels 

ett avsnitt hur ramverket ska användas, och dels presenteras här grundläggande koncept. Den 

andra delen heter "integrerad rapportering" och här presenteras mer ingående hur ramverket är 

uppbyggt och vad det består utav. 

 

Målet med ramverket är att fastställa riktlinjer och innehållet för en integrerad rapport. Det 

riktar sig främst till vinstdrivande företag inom den privata sektorn, men även den offentliga 

sektorn och ideella organisationer kan adoptera ramverket (IR 2013). Syftet med ramverket 

är att visa för investerare och andra intressenter hur ett företag skapar värde över tid. Det görs 

genom att presentera relevant information utav både finansiell och icke finansiell karaktär. 

Ramverket är principbaserat för att hitta en lämplig balans mellan flexibilitet, för att kunna 

ta hänsyn till många olika företags individuella förutsättningar, samtidigt som det försöker 

uppnå en tillräcklig grad av jämförbarhet mellan företag (IR 2013). 

 

Viktigt att poängtera är att allt i ramverket inte är tvingande (IR 2013). Det finns text som 

är skriven med fet stil som måste finnas med i en rapport för att den ska få kallas integrerad. 

Sedan finns det ytterligare några undantag till den här regeln, exempelvis om det väsentligen 

skulle skada ett företags konkurrenskraft att ge ut specifik information eller om den är 

otillförlitlig (IR 2013). Däremot måste det alltid förklaras vad för typ av information som har 

utelämnats och varför (IR 2013). 

 

Efter den här inledningen kommer ramverket in på del två i sitt första kapitel, som heter 

"fundamentala koncept". Här står det återigen att en integrerad rapport visar på hur ett företag 

skapar värde över tid. Värde skapas dock inte enbart utav företaget själva utan det påverkas 

även av sin omgivning, och är beroende av olika resurser samt skapas genom relationen med 

intressenter (IR 2013). Därför syftar en integrerad rapport till att ge förståelse kring hur 

omgivningen påverkar företaget, kring användandet utav resurser och relationer som finns och 

påverkar företaget, och hur företaget samverkar med omgivningen och kapitalen (ungefär 

resurser, förklaras mer ingående nedan) för att skapa värde över kort, medellång och 

lång sikt (IR 2013). 

 

Värdeskapande visar sig antingen genom en ökning, minskning, eller förvandling utav kapital 

som påverkas utav företagets verksamhet och resultat (IR 2013). Värdeskapandet riktar sig 

dels till företagen själva, i form av avkastning till ägarna, och dels till andra intressenter och 

samhället i sin helhet (IR 2013). Det är alltså en relation, där värde skapas både för företaget 

och för intressenterna, genom aktiviteter, interaktioner och relationer dem emellan. 

Exempel på det här är kundnöjdhet, leverantörers vilja att handla med företaget och 

företagets rykte. När dessa aktiviteter, interaktioner och relationer ligger till grund för 

företagets förmåga att skapa värde, ska de tas med i den integrerade rapporten (IR 2013). 
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Ett utav ramverkets huvudsakliga syften är att företag i sin rapportering ska få med alla de 

resurser som de använder eller påverkar i sin affärsverksamhet. IIRC använder termen 

"capitals", kapital/resurser som benämning. I ramverket (IR 2013) finns sex sådana kapital, 

dessa är: 

 

 Finansiellt kapital - Likvida medel. 

 Tillverkat kapital - Sådant som används av företaget vid exempelvis tillverkningen, 

exempelvis byggnader, utrustning och infrastruktur. 

 Intellektuellt kapital - Exempelvis patent, mjukvaror, licenser och system. 

 Mänskligt kapital - Människors kompetens, förmågor och erfarenhet. 

 Social och relationskapital - Relationen med samhället, intressenter och andra nätverk 

och förmågan att förmedla information för att förbättra individuell och kollektiv 

välfärd. Exempel på detta är: gemensamma normer och värderingar men även 

associeringar till varumärket och dess rykte och företagets sociala licens att verka. 

 Naturliga kapital - Alla förnybara och icke förnybara miljömässiga resurser och 

processer som har använts av företaget, eller som kommer användas i framtiden. 

Exempelvis luft, vatten, land, mineraler och skog. Men även biologisk mångfald och 

ekosystemets hälsa. 

 

Viktigt att poängtera är dock att ramverket säger att alla resurser inte är lika relevanta och 

lämpliga för alla företag. De flesta företag kommer i kontakt med alla resurser på ett eller 

annat sätt, men att det i vissa fall är i en så pass liten skala att det inte är lönt att inkludera 

dem i rapporten. Vidare säger även IR (2013) att företag som använder sig av integrerad 

rapportering inte måste ha med de resurser eller ha dem strukturerade på det sätt som 

presenteras ovan. Utan dessa resurser är huvudsakligen identifierade för att företag ska få en 

riktlinje och inte riskera att förbise någon utav resurserna. 

 

Nedan ses en övergripande bild över värdeskapandeprocessen. Den här figuren kopplar 

samman användandet av kapitalen som förklarats ovan, och ”external enviroment” som är 

omgivningen som företaget bedriver verksamhet i. Det är exempelvis ekonomiska 

förhållanden, teknologiska framsteg och miljömässiga utmaningar. 

 

  

Figur 4: Värdeskapandeprocessen (IR 2013, s. 13). 
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Med "governance" menas ledningen i företaget och är de som ska övervaka att företaget 

skapar värde. "Business model" är själva företagsmodellen. Den behöver "input" av olika 

typer av kapital, för att sedan förädla dessa och skapa produkter eller tjänster (output). Med 

"outcomes" menas den påverkan som företagsmodellen har på de olika kapitalen. "Business 

activities" är företagsverksamheten och det är här produkterna eller tjänsterna skapas. Det här 

är en viktig del när det gäller att minska samhällspåverkan genom att bland annat uppmuntra 

till innovation, användande av bättre teknologi och att minska eller använda annat kapital för 

att minimera påverkan på samhället (IR 2013). 

 

Sedan kommer ramverket in på sin andra del. Här beskrivs "guiding principles" vilket är 

förarbetet för en integrerad rapport och hur den ska presenteras. Ramverket (IR 2013) räknar 

upp följande sju stycken: 

 

1. Företagets strategi och framtid 
 

En integrerad rapport ska ge information kring ett företags strategi och hur det är kopplat till 

att skapa värde på både kort och lång sikt. Kan exempelvis vara att identifiera risker och 

möjligheter och att se till den framtida tillförseln av kapital för att försäkra företagets framtida 

överlevnad. 

 

2. Samhållningen mellan information 
 

Rapporten ska ge en helhetsbild över de faktorer som påverkar företagens förmåga att skapa 

värde, både på lång och kort sikt. Ju mer integrerat tänkande är inkluderat i företagen desto 

mer naturligt kommer sambanden av informationen att återspeglas i företagets 

rapportering. 

 

3. Relationen med intressenter 
 

Ska visa på hur relationen till företagets intressenter ser ut och i vilken grad som företaget 

reagerar på intressenternas legitima behov och intressen. Värde skapas inte enbart i företaget 

utan även med relationen till intressenter. Intressenter är en viktig komponent för företag och 

genom att värna om relationen kan företag bättre förstå intressenternas värderingar vilket 

leder till att de bättre kan hantera risker och utveckla sina strategier. 

 

4. Väsentlighet 
 

En integrerad rapport ska innehålla information som är av väsentlighet för att skapa värde på 

kort och lång sikt. Det som är väsentligt är bland annat det som har en påverkan på företagets 

förmåga att skapa värde. All typ av information ska behandlas såhär, såväl negativ som 

positiv, bra och dåliga resultat och finansiell och icke finansiell information. För att kunna se 

vad för information som är väsentlig krävs det att man tittar utifrån olika perspektiv, både 

internt och externt. När väl informationen som ska presenteras är identifierad, ska den 

rangordnas i en skala där det med störst påverkan presenteras först. 

 

5. Kortfattad 
 

Rapporten ska vara kortfattad och koncist men ändå innehålla tillräckligt med information för 

att det ska framgå företagets strategi, resultat och framtidsutsikter. Det här uppnår ett 
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företag genom att följa en röd tråd, begränsa upprepningar, uttrycka sig med få ord men ändå 

med tydlighet och skriva i klartext hellre än att använda för mycket tekniska termer. 

 

6. Tillförlitlig och fullständig 
 

En integrerad rapport ska kunna gå att lita på och ska vara fullständig. Tillförlitlighet uppnås 

genom interna kontroller, rapporteringssystem och oberoende extern granskning. Det är 

ledningen som bär huvudansvaret för det här. 

 

7. Konsekvent och jämförbarhet 
 

En integrerad rapport ska vara konsekvent över tid för att underlätta jämförbarhet, såvida inte 

en förändring behövs för att förbättra kvalitén. Alla företag kommer presentera sin rapport på 

lite olika sätt eftersom de skapar värde på olika sätt. Samtidigt är det av stor vikt att kunna 

jämföra företag emellan. Därför är det viktigt att företag i stor mån använder sig av 

bland annat branschindex och att de presenterar sin information i nyckeltal, så som att ställa 

exempelvis koldioxidutsläpp i relation till producerad enhet. 

3.3 Legitimitetsteorin 

 

Legitimitetsteorin är en ”system-oriented theory” (Gray, Owen & C Adams 1996), vilket 

innebär att förutom att teorin influerar samhället så influerar även samhället teorin (Deegan 

2002). 

 

De bakomliggande motiven varför företag väljer att ge ut hållbarhetsdata har varit föremål för 

debatt i många år. En av de mest dominerande förklaringarna är just legitimitetsteorin (Tilt 

2003). Hogner skrev redan 1982 att motiven bakom att företag ger ut frivilliga uppgifter är för 

att legitimera verksamheten. Suchman (1995) förklarar legitimitet som en process där ett 

företag rättfärdigar sin rätt att existera. Legitimitetsteorin hävdar att företag inte har någon 

medfödd rätt att bruka resurser, eller ens att existera. Företag existerar endast i den 

utsträckningen som samhället anser att företaget är legitimt (Deegan 2002). Det är samhället 

som förser företag med deras legala rättigheter, rätt att äga och använda naturresurser och att 

anställa personal. Företag använder sig av samhällets resurser och producerar varor och 

tjänster men även avfall. För att samhället ska tillåta företagen att existera förväntar de sig att 

nyttan överstiger kostnaden som företagen utsätter samhället för (Mathews 1993). Ashfort och 

Gibbs (1990) menar även på att arbete med legitimitet ger ett mervärde för företag och kan 

därför ses som en resurs för förtaget. 

 

Iden bakom legitimitet kan relateras till konceptet ”social contract”. Om samhället anser att 

företaget brutit mot kontraktet kommer det att hota dess överlevnad. Är samhället inte nöjda 

kommer företaget inte kunna fortsätta bedriva verksamhet och kontraktet kommer att dras in. 

Aktioner som kan tas mot företaget i det här läget är bland annat att: tillförseln av 

arbete stryps, företaget får svårare att få tag i kapital, höjda skatter, sanktioner och böter 

(Deegan 2002). Men även sådant som protester eller helt enkelt en bojkottning utav företagets 

produkter kan bli aktuella åtgärder mot företag om konsumenter anser att företaget handlar 

mot samhällets intressen (Wilmshurst & Frost 2000). 

 

Det är svårt att fastslå bestämmelserna av det sociala kontraktet, det vill säga vad det krävs för 

aktion för att det ska anses vara brutet. Olika chefer har olika uppfattningar, en tumregel är 

självklart de lagliga bestämmelserna. De däremot mer otydliga är de samhälleliga 
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förväntningarna som är betydligt mer diffusa, och företagschefers uppfattningar varierar 

stort på det området (Deegan 2002). 

 

Om chefer ser att ett företags verksamhet inte överrensstämmer med det sociala kontraktet, 

måste enligt legitimitetsteorin någonting göras åt saken. Eftersom teorin är baserad på 

uppfattningar, måste vad för strategi som företagsledningen än väljer, någon form av 

avslöjande följa. En reparerande handling som inte publiceras kan inte förändra 

uppfattningen, hos i det här fallet samhället. Det här visar på vikten och kraften av 

företagsavslöjanden i bland annat årsredovisningar och andra dokument (Deegan 2002). 

 

Lindblom presenterade 1994 fyra olika handlingar ett företag kan utföra för att uppnå eller 

behålla legitimitet. Dessa är: 

 

1.  Utbilda och informera intressenter och få dem att förstå att organisationen försöker 

bemästra hotet. 

2.  Förändra uppfattningen av deras intressenter utan att förändra organisationens agerande. 

3.  Försöka bli av med fokus från den negativa uppmärksamheten till något mer positivt. 

4.  Påverka intressenters uppfattning av bolagets agerande att bemöta hotet. 

 

Tidigare forskning från Coupland (2005) visar att företag även kan använda CSR som 

argument för legitimitet. CSR, företagens sociala ansvar, kan nödvändigtvis inte formas och 

kontrolleras av verksamheten.  Coupland (2005) presenterade fyra repertoarer som visar hur 

företag använder legitimitet som argument. 

 

1. Samhällslegitmitet. Företaget legitimerar sina aktiviteter genom att de påstår att de 

tillgodoser samhällets behov och krav, oberoende om aktiviteterna är etiska eller inte. I denna 

kontext brukar ord som “global, samhället och världen” florera. 

 

2. Legitimitetsansvar. Företagen visar att deras aktiviteter är ansvarsfulla. Det kan illustreras 

på tre sätt enligt Coupland (2005). (1) Ett ansvarstagande skapar marknadsfördelar. (2) Ett 

ansvarstagande som inte bara påvisar ansvaret inför aktieägare och intressenter utan också för 

andra människor, ett större ansvar. (3) Påvisar ett ansvarstagande genom att tydliggöra att 

man följer lagarna i de länder där de är verksamma. 

 

3. Avlegitimering. Ett sätt att skjuta fokus från CSR är genom teorin om avlegitimering. 

Företag kan istället för att acceptera kraven, ifrågasätta begreppet CSR. De kan också påvisa 

självklarheten i att de redan arbetat med hållbarhet innan CSR blev trendigt. Slutligen kan 

företag avlegitimera sin omvärld för att ge sina egna aktiviteter högre legitimitet. Exempelvis 

genom att rikta fokus mot konkurrenter och belysa att de är sämre än de själva. 

 

4. Legitimering i specifik kontext. Den svåraste repertoaren att känna igen enligt Coupland 

(2005). Handlar om hur företag kan påverka hur mottagaren av kommunikationen tolkar deras 

budskap. Exempelvis kan företag ge sin information egna beteckningar för att ladda 

informationen med vissa värden. 

 

Deegan, Rankin och Tobin (2002) hittade belägg för legitimitetsteorin genom att se att de 

frågor kring företag som fått allra störst uppmärksamhet i media är även de frågor som kunde 

hänvisas till i merparten av avslöjandena i årsredovisningen. De får även stöd av O’Donovan 

(1999) som i sin artikel hävdar att chefer upprättar avslöjanden i årsredovisningar i respons 

till just mediebevakningen. Deegan (2002) belyser även i sin artikel medias makt på 
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företagsavslöjanden. Om inte media eller samhället i sig har väckt liv i en viss fråga, eller 

uppdagat en skandal, kan det leda till att företag håller inne på information om exempelvis 

sociala och miljömässiga prestationer (Deegan 2002). 

 

Milne och Patten (2002) försökte ta reda på om legitimerande avslöjanden verkligen hade en 

effekt på intressenterna. De använde sig av 76 stycken redovisare som försökspersoner och 

frågade dem hur de skulle välja att investera bland två olika företag inom kemikalieindustrin. 

Hälften av de tillfrågade fick extra positiv information kring miljöfrågor om det ena företaget, 

som också var det företag som presterade sämst. Resultatet visar att revisorerna i större 

utsträckning valde att satsa sina pengar i det företaget där de hade tillhandahållit mer 

miljöinformation, trots att det var det företaget som presterade sämst. Det här var dock en av 

de  första  undersökningarna  i  dess  slag,  och  därför  är  det  svårt  att  dra  några  generella 

slutsatser. Undersökningen var trots allt en relativ liten undersökning utförd i USA men det 

gav ändå intressanta resultat (Milne & Patten 2002). 

3.4 Redovisningsprinciper 

3.4.1 Överskådlighet 

 

Överskådlighetsprincipen innebär precis som namnet antyder att en årsredovisning ska vara 

överskådlig (ÅRL). Med det menas att även en lekman ska kunna läsa och förstå alla delar 

utav årsredovisningen. Överskådlighetsprincipen är en utav tre huvudprinciper för 

årsredovisningar. De andra är god redovisningssed och rättvisande bild (ÅRL). 

3.4.2 Väsentlighet 

 

Väsentlighetsprincipen hör delvis ihop med överskådlighetsprincipen och innebär att det som 

presenteras i redovisningen ska vara väsentligt (Marton 2013). Vad som är väsentligt eller inte 

är kopplat till de som använder sig av ett företags redovisning och huruvida informationen 

påverkar deras beslutsfattande. Väsentlighet har att göra med kostnad och nytta i 

redovisningen. För ett företag vars lager är försumbart är det onödigt att de lägger ner tid och 

pengar på att värdera lagret (Marton 2013). Vidare handlar väsentlighet även om hur 

mycket som ska presenteras i resultat- och balansräkningen. Vid en alldeles för stor mängd 

poster blir det svårt för den som läser att få en fullgod uppfattning av redovisningen. 

Därför kategoriseras tillgångar, skulder etc. och sedan kan mer utförligare information 

lämnas i noterna. Även informationen i noterna lyder under väsentlighetsprincipen då vissa 

poster anses så försumbara att det blir väldigt dyrt och tidskrävande för företag att få fram 

den. Väsentlighetsprincipen gör alltså redovisningen mer överskådlig, samtidigt som den 

underlättar för företag då de kan göra besparingar gällande att få fram information som ändå 

anses vara oväsentlig och försumbar (Marton 2013). 

 

Dagens hållbarhetsredovisningar ställs inför den tuffa utmaningen att visa information på ett 

klart och tydligt sätt samtidigt som de ska presentera en omfattande mängd data som krävs av 

intressenter. Ett större fokus på väsentligheten i hållbarhetsredovisningen kommer ge en 

bättre överrensstämmelse med den finansiella rapporteringen (Concept of "Materiality" 

Evolves 2011). Författarna jämför det med en 8. Den ena "slingan" symboliserar företagets 

strategi och resultat medan den andra visar på rapportering och engagemang. Punkten där de 

bägge överlappar är det som ska fokuseras mest på och redovisas i hållbarhetsredovisningen 

(Concept of "Materiality" Evolves 2011). 
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4 Empiri 
Samtlig empiri är inhämtad från respektive företags årsredovisningar och hemsidor. Fokus 

har legat på att presentera de mål företaget själva ser som viktigast samt de händelser som 

fått mest fokus i redovisningen för de granskade åren. Vidare presenteras utdragna citat för 

att ge en kontext. Tal inom parantes avser föregående år. 

4.1 ICA - Svenska Inköpscentralernas Aktiebolag 

 

ICAs affärsidé är: "Att vara det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och 

måltider." (ICA u.å.). ICA grundades 1939 och företaget är ett av Nordens ledande 

detaljhandelsföretag. Företagets verksamhet består primärt av dagligvaror. Övrig 

verksamhet bedrivs inom bank, fastigheter och Non-food, där bland annat portföljbolagen 

Cervera, Hemtex och Kjell & Company återfinns. Totalt har företaget 2127 (2062) butiker, 

egna eller ägda av handlare. 1321 (1330) av dessa butiker återfinns i Sverige, 571 i 

Norge (497) och 235 (235) i de baltiska länderna. För 2013 hade ICA en omsättning på 

99 miljarder kronor och ca 22 000 anställda. 2013 förvärvade Hakon Invest resterande 60 

procent av ICA och bildade koncern ICA gruppen. 

 

Från och med andra kvartalet 2012 presenterar ICA varje kvartal utvecklingen av deras 

hållbarhetsarbete. Precis som årsredovisningen är dessa externt granskade. Målet med detta är 

att vara mer transparenta, ytterligare utveckla hållbarhetsarbetet samtidigt som det ska locka 

andra företag i branschen att göra samma sak. ICA började med miljö- och 

hållbarhetsredovisning redan 1995. De började redovisa enligt GRI:s standarder år 2004 men 

det är först sedan 2008 som deras hållbarhetsrapporter blev externt granskade. 

4.1.1 Integration 

 

ICA publicerar årligen en rapport som innehåller ICAs verksamhet, hållbarhetsredovisning 

och årsredovisning. ICA beskriver sin integration såhär: 

 
Den gemensamma värdegrunden, ICAs Goda Affärer, är integrerad i 

verksamheten och ger tillsammans med policies och riktlinjer vägledning för 

hur vi ska agera mot kunder, anställda och leverantörer. 

       (ICA u.å.) 

 

ICAs hållbarhetsredovisning redovisas alltså separat i rapporten. Hållbarhetsredovisning 

redovisas från sida 62-147 för 2012 (av totalt 217 sidor) och 45-85 för 2013 (av totalt 158 

sidor). ICA förklarar sitt hållbarhetsarbete på följande sätt: 

 
Vi är övertygade om att ett ansvarstagande för både miljön och människan 

går hand i hand med god lönsamhet. Varje dag arbetar vi systematiserat och 

målmedvetet för att bidra till ett hållbart samhälle, även för kommande 

generationer. 

       (ICA u.å.) 
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4.1.2 Miljöansvar 

Såhär skriver ICA själva angående sitt miljöarbete: 

 
Allmänhetens intresse för miljö- och klimatfrågor har dalat de senaste åren 

på grund av lågkonjunkturen. Trots det är vi övertygande om att våra kunder 

anser det viktigt att vi har ett starkt miljöarbete och uppfyller omvärldens 

krav på öppenhet och ärlighet. 

      (ICA 2012 hållbarhetsredovisning, s. 66)  

 

I årsredovisningen året efter skriver ICA såhär om 2012: 
 

ICAs kundpanel från sommaren 2012 visar att en övervägande majoritet av 

kunderna känner oro över klimathotet och drygt åtta av tio tycker att det är 

viktigt att göra hållbara val vid köp av livsmedel. 
      (ICA 2013 årsredovisning, s. 19) 

 

 Minska utsläpp av växthusgas 

 

ICAs övergripande mål inom hållbarhet är att minska deras utsläpp av växthusgas med 30 

procent från 2006 till 2020. Från 2006 sattes även delmålet upp att fram tills 2012 minska 

med 20 procent. Detta mål nåddes inte då minskningen fram tills 2012 var 8 procent. Att ICA 

inte nådde sitt delmål beror enligt dem själva delvis på att butikerna i Norge gick tillbaka till 

konventionell el på grund av sparkrav. ICA beskriver även att de senaste årens långa, kalla 

vintrar och mycket varma somrar har varit en utmaning för verksamheten. Samtidigt som 

målen inte hölls belyser ICA att försäljning av butiker i Norge påverkat utsläppen positivt. 

 
Försäljningen av ICA Maxi-butikerna i Norge under året har inneburit lägre 

energiförbrukning och minskad distribution. Detta ger en positiv effekt på 

utsläppen av växthusgaser. 

      (ICA hållbarhetsredovisning 2012, s. 7) 

 

Kraftansträngningar skulle göras till 2013 vilket resulterade i ett nytt delmål 2006 till 2015 på 

att sänka växthusgaserna med 20 procent. För 2013 skriver ICA att de nu har sänkt dessa med 

18 procent från 13 procent vilket blir motsägelsefullt från rapporten för 2012. När ICA skriver 

om utsläpp av växthusgaser blandas siffror för växthusgas med koldioxid. Det framgår dock 

senare i dokumentet att den enda växthusgas ICA släpper ut är koldioxid. 

 

Energimålen är ett stort fokus för ICA och de har bland annat gjort energibesparande åtgärder 

så som dörrar och lock på deras kylar och frysar och byggandet av de nya butikerna med 

hårdare miljökrav. I både årsredovisningen för 2012 och 2013 går att utläsa hur mycket energi 

som går åt till både butiker och lager i de olika verksamma länderna. För 2013 låg 

koldioxidutsläppen från butik avrundat i tusentals på 43 000 ton, Norge 26 000 ton och 

Baltikum 59 000 ton. Jämfört med 2012 hade det minskat i Sverige från ca 49 000 ton medan 

det i Norge och Baltikum var kvar på i princip samma nivåer. 

  
Det ska vara tryggt att handla på ICA. Därför håller vi noggrann koll på våra 

leverantörer och hanteringen av våra varor, ändra fram till kunden. Kort sagt, 

hela vårt sortiment ska leva upp till våra och omvärldens kvalitetskrav. 

      (ICA hållbarhetsredovisning 2012, s. 84)  
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 Kvalitetscertifiering 

 

För att det ska vara tryggt att handla på ICA finns det ett koncernmål att 80 procent av deras 

livsmedelsleverantörer av egna varor skall vara kvalitetscertifierade. För 2012 var 57 procent 

kvalitetscertifierade vilket var en höjning på en procent från året innan. Att andelen inte ökade 

mer skriver ICA bero på att flera kvalitetscertifikat för ett flertal leverantörer till ICA Sverige 

har löpt ut under året. Fokus till 2013 låg i att samla in och godkänna nya certfikat. För 2013 

ökade certifikaten med 2 procent till 59 procent. Under året för 2013 ökande antalet 

leverantörer vilket resulterade i att ICA fick ett ökat arbete att säkerställa så att de nu 

uppdaterade certifikaten finns registrerade i deras system för uppföljning. 

 

 Miljöbyggen 

 

I ICAs årsredovisning för 2012 går det att finna att de 2010 byggde en ny ICA Kvantum i 

Sannegården i Göteborg. Butiken byggdes utifrån ICAs riktlinjer om maximal energi- 

effektivitet och tanken är att den ska stå som modell för alla nya ICA-butiker som byggs i 

framtiden. Energieffektiviseringen uppnås bland annat genom lock och dörrar på kylar och 

frysar samtidigt som belysning och temperatur kan justeras efter behov. Energibesparingarna i 

och med dessa åtgärder blir omkring 35 procent. Energibesparingarna nämns endast i procent 

och det finns inga siffror vad det här ger för besparingar i kronor eller vad projektet har 

kostat. 

 

Under 2012 byggdes även en nya ICA Maxi i Järfälla som blir ICAs mest miljöanpassade 

hittills. Butiken byggs med moderna lösningar för energiförbrukning och avfallshantering i 

åtanke. I årsredovisningen för 2013 följs inte denna byggnad upp något vidare förutom att det 

sägs att den ska stå klar under 2014. 

4.1.3 Socialt ansvar 

 

"Hållbart företagande en självklar del av verksamheten." (ICA hållbarhetsredovisning 2012, s. 

62). ICAs koncernmål är att vara en god kraft i samhället. Deras viktigaste mål inom socialt 

ansvarstagande är att 100 procent av deras leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara 

socialt reviderade. Med högriskländer menas de länder med högrisknivå enligt FN:s 

utvecklingsprogram Human Development Index och EconomicSecuirty Index.  Målet var satt 

tills 2012 men uppnåddes ej. Målet på 100 procent kvarstod för kommande år men även under 

2013 uppnåddes ej målet. För årsredovisningen för 2013 är inte längre ett specifikt år angett 

utan är endast ett långsiktigt, övergripande mål. 

4.1.4 Ekonomiskt ansvar 

 

ICAs viktigaste koncernmål för 2012 gällande ekonomin är följande: 

 

 Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. 

 Nå en rörelsemarginal på 3,5-4  procent. 

 Nå en avkastning på eget kapital på minst 14-16 procent över en 

konjunkturcykel. 

 Ha en soliditet på 30-35 procent på lång sikt. 

 

Rörelsemarginalen ökade till 3,6 procent för 2012. När det gäller avkastningen på eget kapital 

blev den 7,6 procent 2012. Det här beror enligt ICA främst på att de fick en skatteskostnad på 
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grund av en skattetvist mellan åren 2004-2008 som därför belastade resultatet. Soliditeten 

minskade till 25 procent år 2012. Enligt ICA beror det på att utdelningen var högre än årets 

resultat vilket gjorde att eget kapital sjönk. 

 

Inga nya mål sattes inför 2013 i ICAs hållbarhetsredovisning, däremot beslutade Hakon Invest 

om nya finansiella mål så sent som november 2013. Dessa är: 

 

 Växa snabbare än marknaden - Uppnåddes i Sverige. I Baltikum var tillväxten något 

mindre än marknaden medan den i Norge var lägre. 

 Ett rörelseresultat på minst 4 procent - Rörelsemarginalen blev för 2013 3 procent. 

 Avkastningen på sysselsatt resultat på 9 procent - Utfallet blev 6,1 procent. 

Koncernens sysselsatta resultat ökade dock till 50 miljarder kronor jämfört med 10 

miljarder kronor i och med förvärvet av de resterande aktierna i ICA AB. 

 Nettoskuld/EBITDA mindre än 2,0. Innebär att nettoskulden ska vara mindre än 2 

gånger EBITDA. Nettoskuldsättningen definierar ICA som koncernens räntebärande 

skulder (förutom pensioner, ICA Banken och likvida medel) i relation till 

rörelseresultatet före av- och nedskrivningar - Det här målet nåddes inte eftersom de 

kom upp i 2,1 gånger EBITDA. 

 Utdelningen ska vara 50 procent av årets resultat - Det här målet nåddes då de för år 

2013 delade ut 68 procent av årets resultat. 

4.2 Atlas Copco 

 

Atlas Copco affärsidé lyder: "Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning 

inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. 

Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar 

kundernas produktivitet." (Atlas Copco årsredovisning 2010, s. 8). Atlas Copco startade sin 

verksamhet 1873 och är idag en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. 

Företaget utvecklar både produkter och service där fokus ligger på ergonomi, säkerhet, 

produktivitet och energieffektivitet. Atlas Copco sammanfattar dessa fyra fokuspunkter i sitt 

varumärkslöfte som är strävan efter hållbar produktivitet. (Atlas Copco u.å.) Atlas Copco har 

fyra stycken huvudsakliga verksamhetsområden, dessa är: Kompressorteknik, industriteknik, 

gruv- och bergbrytningsteknik och bygg- och anläggningsteknik. Atlas Copco är verksamt i 

fler än 180 länder med 40 000 anställda. Omsättningen för 2013 uppgick till 84 miljarder 

kronor. Atlas Copco är noterat på NASDAQ OMX Stockholmbörsen (Atlas Copco 2013). 

4.2.1 Integrationen 

 

Atlas Copco poängterar att det inte bara är de finansiella resultaten som avgör ett företags 

framgång, därav har Atlas Copco integrerat hållbarhet och socialt ansvar i 

företagsrapporteringen (Atlas Copco 2013). I årsredovisningen rapporterar företaget miljö-, 

sociala och styrningsresultat. Resultaten presenteras under hållbarhetsnoter i 

årsredovisningen. I årsredovisningarna presenteras resultat för en femårsperiod. För varje mål 

presenteras huruvida målet är uppnått eller ej, om det är positiv eller negativ trend, samt om 

målet är neutralt. Rapporterna inleds med en sammanfattning av året under rubrikerna 

ekonomi, miljö, medarbetare, säkerhet och hälsa samt styrning. Även här presenteras utfall på 

uppsatta mål från förgående år. 

 

Rapportern för 2012 består av 133 sidor. I innehållsförteckningen presenteras på vilka sidor 

hållbarhetsinformation går att finna. 9-12, 45-49 och 127-130. Även 2013 består rapporten av 
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133 sidor. Likt året innan presenteras vilka sidor som berör företagets hållbarhetsarbete, 

10-13, 48-54 samt 125-132. Atlas Copco beskriver sitt hållbarhetsarbete såhär: 

 
En integrerad hållbarhetsstrategi, med stöd av ambitiösa mål, hjälper 

företaget att leverera ökat värde till alla intressenter på ett sätt som är 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt. 

       (Atlas Copco årsredovisning 2012, s.6) 

4.2.2 Miljöansvar 

 

"Atlas Copco följer tillämpliga miljölagar i alla länder där verksamheten bedrivs." (Atlas 

Copco årsredovisning 2012, s. 48) 

 

 Minska koldioxidsutsläpp från verksamheten med 20 procent i relation till 

kostnaden för sålda varor till år 2020 

 

För 2012 minskade utsläppen från produktionsenheter med 24 procent i förhållande till 

kostnad sålda varor. Minskningen förklaras primärt av ökad användning av förnyelsebar 

energi. Atlas Copcos största produktionsenhet använder elektricitet från vattenkraft med lägre 

koldioxidutsläpp. För 2013 skriver Atlas Copco att utsläppen från produktionsenheter ökade 

med 3.4 procent i absoluta tal och med 12.4 procent i förhållande till kostnaden för sålda 

varor. Ökningen berodde främst på genomförda förvärv under året. 

 

 Minska koldioxidsutsläpp från varutransporter med 20 procent i relation till 

kostnaden för sålda varor till år 2020 

 

Under 2012 minskade utsläppen från transporter med 3 procent i förhållande till kostnaden för 

sålda varor. Minskningen förklaras i rapportern som ett resultat av förbättrad logistik och 

effektiviseringar i verksamheten. För 2013 minskade utsläppen med 4,3 procent i förhållande 

till kostnad sålda varor. Det är året berodde minskningen främst på minskad användande av 

flygfrakt samt en minskad efterfrågan från kunder. Varutransporter som sker klassas som 

indirekta utsläpp. 

 

 Bibehållen vattenförbrukning 

 

Då Atlas Copco är verksamt i flera länder där vatten är en knapp resurs har de börjat använda 

vattenindex för att kartlägga verksamheter i områden med risk för vattenbrist. Syftet med 

kartläggningen är att införa en plan för hantering av risker, exempelvis ur ett fysiskt, legalt 

eller konstadsperspektiv. Innovativ produktionsutveckling syftar också till att minska 

vattenförbrukningen. För år 2012 minskade förbrukningen av vatten med 9 procent i 

förhållande till kostnaden för sålda varor. Minskningen härleds från att företaget bättre styrt 

vattenförbrukningen. För år 2013 ökade vattenförbrukningen med 14.7 procent i absoluta tal 

och med 24.7 procent i förhållande till kostnaden för sålda varor. Orsaken bakom ökningen 

beskrivs med att Atlas Copco i Kina har byggt ut en produktionsenhet samt ett förvärv där 

vatten användes för värmebehandlingen. I 2013 års rapport poängteras dock att 

vatteneffektivisering för enheter ska genomföras. 
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4.2.3 Socialt ansvar 

 
Med en global räckvidd har Atlas Copco inflytande på den ekonomiska och 

sociala utvecklingen i länder där företaget är verksamt. Gruppen förväntas 

visa inflytandet på ett positivt sätt och strävar efter att vara en god och 

pålitlig samhällsmedborgare som skapar delat värde. 

      (Atlas Copco årsredovisning 2012, s. 46) 

 

 Certifieringar 

  

Atlas Copco arbetar med certifieringar för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. I september 

2012 beslutades att Atlas Copco alla produktbolag, samt enheter med fler än 70 anställda, ska 

vara certifierade i slutet av 2013. Vid utgången av 2013 har inte målet uppnåtts men alla 

enheter ska ha inlett certifieringsprocessen. 

 

 Korruption och mutor 
 

Att inte acceptera korruption låter enkelt. Men för ett globalt bolag med 

verksamhet i många kulturer med olika normer är det en utmaning. 

      (Atlas Copco årsredovisning 2012, s. 46) 

 

Som övergripande verksamhetsmål har Atlas Copco att ingen korruption eller mutor ska 

förekomma. För att målet ska vara hållbart finns det policy, metoder, utbildningar och en 

process för övervakning. 

 

 Personal 

 

Atlas Copco vill att deras arbetsmiljö ska vara säker och hälsosamma för alla anställda. Därav 

har de en nollvision på arbetsrelaterade olyckor och mål gällande sjukfrånvaro på under 2,5 

procent. För de senaste åren har sjukfrånvaron legat på 2,1 respektive 2 procent. För de 

senaste åren har Atlas Copco haft 5 olyckor per en miljon arbetade timmar för respektive år. 

År 2012 sattes även målet inför 2013 att samtliga anställda ska vara certifierade. Detta mål 

nåddes inte då bara 85 procent av de anställda var certifierade. 

4.2.4 Ekonomiskt ansvar 

 

Atlas Copco lyfter fram flera finansiella mål i sin årsredovisning för 2012, dock är det några 

som företaget väljer att fokusera på och specificera ytterligare. Dessa är: 

 

 Årlig försäljningstillväxt på 8 procent över en konjunkturcykel 

 Bibehållen hög avkastning på sysselsatt kapital 

 Alla förvärvade verksamheter ska bidra till värdeskapande 

 Årlig utdelning på cirka 50 procent av resultatet på aktie 

 

När det gäller 2012 införlivades målet för försäljningstillväxten då de kom upp i 11 procent. 

För år 2013 lyckades inte Atlas Copco nå upp i sitt uppsatta mål och det slutade med en 

tillväxtminskning med 7 procent. Att de inte uppnådde tillväxtmålet beror enligt Atlas Copco 

själva på en betydande minskning i orderingången för gruvutrustning då den globala 

gruvmarknaden försvagades märkbart under 2013. När det gäller det sysselsatta kapitalet 

sjönk siffran något 2012 jämfört med tidigare år, från 37,2 procent till 35,7 procent. Atlas 
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Copco ser ändå målet som uppnått då det är fortsatt högt. För 2013 sjönk det här ytterligare 

och låg i slutet av 2013 på 27,8 procent. Atlas Copco anser dock även det här året att målet är 

uppnått. När det gäller utdelningen delades 48 procent av resultatet ut 2012 till aktieägarna. 

Samma siffra för 2013 var 55 procent av resultatet. Bägge åren låg utdelningen på 5,50 kr per 

aktie. Sedan har Atlas Copco ett övergripande och generellt mål som lyder att alla förvärvade 

verksamheter ska bidra till värdeskapande. 

 

Vi står för hållbar produktivitet (Atlas Copco årsredovisning 2012, s. 6). Så lyder Atlas 

Copcos varumärkeslöfte. När det gäller drivandet av den fortsätta verksamheten är det fem 

pelare som Atlas Copco bygger sin verksamhet kring, dessa är: Närvaro, innovation, service, 

effektivitet och medarbetare. Mycket fokus har legat på servicedelen som bildades 2008 och 

där har det gjorts stora framsteg de senaste åren. Atlas Copco ser servicedelen som en viktig 

del i sin verksamhet då den bidrar till en betydligt mer stabilare inkomstkälla. 

Serviceintäkterna låg på 43 procent 2012 och för 2013 går det inte att finna en exakt siffra 

men Atlas Copco hävdar att det har fortsatt öka och ligger på över 40 procent. Genom 

arbetandet med dessa fem grundpelare anser Atlas Copco själva att de även fortsättningsvis 

kommer vara konkurrenskraftiga och flexibla. 

4.3 H&M - Hennes & Mauritz 

 

H&M:s affärside är "Mode och kvalitet till bästa pris" (H&M årsredovisning 2013, s.6). 

H&M öppnade sin allra första butik i Västerås, då hette den endast Hennes. Grundaren var 

Erling Persson, far till nuvarande styrelseordföranden Stefan Persson. 1968 köptes Mauritz 

Widforss, en jakt och fiskebutik, och på den vägen föddes Hennes & Mauritz (H&M u.å.). 

Idag har H&M vuxit till en utav världens allra största modebutiker och bara 2013 öppnades 

356 nya butiker netto och totalt uppgår antal butiker till 3 132 världen över i 53 marknader. 

Antalet medarbetare uppgick 2013 till över 116 000. När det gäller omsättningen landade den 

på 150 miljarder för 2013 och resultatet blev 17,2 miljarder kronor i vinst efter skatt (H&M 

årsredovisning 2013). 

4.3.1 Integrationen 

 

H&M har presenterat olika typer av CSR rapporter sedan 2002. Fram till 2008 presenterades 

enbart en rapport som benämndes just CSR rapport. 2010 ändrades formatet och sedan dess 

presenterar H&M dels en Conscious Action Sustainability rapport som är deras hela 

hållbarhetsredovisning, men även en Conscious Action Highlights rapport som fokuserar på 

de allra viktigaste händelserna för det gångna året (H&M u.å.). Conscious är ett 

samlingsnamn som berör allt H&M gör för en mer hållbar framtid inom mode. I rapporten 

redovisas sju övergripande åtaganden och dessa skall uppnås genom hundratals Conscious 

Actions, stora och små konkreta handlingar både på lång och kort sikt (H&M årsredovisning 

2012). Utöver dessa två rapporter presenterar även H&M en traditionell årsredovisning. H&M 

presenterar sina hållbarhetsrapporter med hjälp av de allra senaste riktlinjerna (G4) från GRI 

(H&M u.å.). Såhär säger bland annat H&M själva om sin roll och sitt hållbarhetsarbete: 

  
Hållbarhetsarbetet är en investering i kunderbjudandet och en förutsättning 

för H&M:s långsiktiga utveckling. Hållbarhet är därför en integrerad del av 

verksamheten. 

       (H&M årsredovisning 2013, s. 7) 
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Arbetstillfällen hos dessa exporterande klädtillverkare blir för många länder 

början till en vidare industriell utveckling, med ökad produktivitet och högre 

löner. Dessa arbetstillfällen hjälper till att lyfta människor och nationer ur 

fattigdom. 

       (H&M årsredovisning 2013, s. 32) 

 

H&M:s årsredovisning ligger på 90 sidor 2012 och 100 sidor 2013. När det gäller deras 

”Conscious Action Sustainability” rapport ligger den på 93 sidor och 2013 var samma siffra 

92 sidor. Deras ”Conscious Action Highlights” är på betydligt färre sidor, nämligen 12 sidor 

för bägge åren. H&M väljer i alla sina rapporter, framförallt årsredovisningen och ”Conscious 

Action Sustainability”, att ha med mycket bilder som kan associeras till reklam. Bland annat 

går det i årsredovisningen för 2012 att finna fem heltäckande sidor av modeller iklädda 

H&M:s kläder där även priser för det som finns med i bilderna presenteras. 

4.3.2 Miljöansvar 

 

I H&M:s Conscious Action Highlights (2012) presenterar de dessa sju åtaganden för en mer 

hållbar framtid inom mode: 

 

 Att erbjuda mode för medvetna kunder 

 Att välja och belöna ansvarsfulla partners 

 Att vara etiska 

 Att vara klimatsmarta 

 Reducera, återanvänd, återvinn 

 Att använda naturtillgångar på ett ansvarsfullt sätt 

 Att stärka samhällen 

 

I den fullständiga hållbarhetsrapporten från 2012 finns mängder av mål H&M arbetar mot. 

Med hjälp av en tregradig skala bedömer de själva hur de ligger till gällande uppfyllandet av 

målen och huruvida det finns mer att göra eller om de ligger i fas. I deras rapport om årets 

väsentligaste händelser har de bantat ner dessa mål och presenterar enbart en handfull av de 

totala målen. Dessa mål är såväl miljömål som sociala mål. Några utav de viktigaste 

miljömålen är: 

 

 100 procent mer hållbar bomull 2020 

 

2012 var 11,4 procent av all bomull som H&M använder en typ av bomull som är mer hållbar. 

7,8 procent var organisk bomull medan 3,6 procent var ”better cotton”. Bägge typer är bättre 

men kriterierna skiljer sig lite mellan varandra. Organisk bomull har inga kemikalier, medan 

bättre bomull har mindre kemikalieanvändning jämfört med traditionell bomull men dessutom 

behövs mindre vatten. Bättre bomull finns också att tillgå i större skala än organisk. För 2013 

ökade den här siffran ytterligare, då var 15,8 procent av deras bomull mer hållbar. 10,8 

procent var organisk medan 5 procent var av bättre bomull. Här anser H&M själva att de är på 

rätt spår för att uppnå det här målet. 

  

När det gäller utsläpp av växthusgaser har H&M haft som mål de senaste tre åren att minska 

sina utsläpp med 5 procent per år i relation till sin försäljning. 2012 uppnåddes det här målet 

genom klimatkompensation och en ökad energieffektivitet. Energianvändandet är den största 

posten och står för 50 procent av H&M:s utsläpp. Tvåa är varutransporter som står för 35 

procent. År 2012 ändrade de dock sitt utsläppsmål och det nya målet är nu att 2015 ha vänt 
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trenden och minska sina totala utsläpp utan att ställa det i förhållande till sin tillväxt. Det här 

målet ämnar också H&M att uppnå utan att klimatkompensera. År 2013 ökade H&M:s 

utsläpp med 9 procent, vilket är i linje med deras tillväxt. De säger här själva att för att uppnå 

målet för 2015 måste de fortsätta fokusera på att energieffektivisera i sina affärer. 

 

 Minska användande av el med 20 procent per kvadratmeter fram till 2020 

 

Eftersom elen är H&M:s största bov avseende utsläpp har de utformat mer specifika mål. För 

2012 ligger de på 15 procent när det gäller minskningen av deras el och H&M anser sig själva 

ligga i fas när det gäller det här målet. H&M har under 2012 installerat övervakningssystem 

för elen för att kunna använda den på bästa sätt. Det här arbetet ska fortsätta under 2013 med 

mål att alla butiker ska bli utrustade med dessa system. För 2013 nådde de upp i 14 procent 

reduktion när det gäller elektricitet i butiker. De korrigerade också siffran för 2012 och säger 

att de nu hade bättre siffror för det gångna året vilket gör att även 2012 hamnade på 14 

procent. Efter 2013 års arbete med att installera övervakningssystem när det gäller elen är nu 

65 procent av alla butiker utrustade med övervakningssystem. De anser fortfarande att de är 

på rätt spår för det här målet. 

 

 100 procent av elektriciteten ska komma från förnybara källor 

 

När det gäller förnybar energi har inte H&M satt upp någon deadline för det här målet. H&M 

konstaterar även att det är svårdefinierat vad som räknas som förnyelsebar energi och har 

under 2013 tillsammans med andra aktörer arbetat fram ett ramverk som lättare ska definiera 

förnybar el. H&M säger att det finns mer att göra när det gäller det här målet. Det finns ingen 

siffra för det här målet för 2012 men i årsredovisningen för 2013 går det att se att 18 procent 

av all energi under 2012 kom från förnyelsebara källor. Även under 2013 var siffran 18 

procent. H&M hävdar dock att de når upp i detta mål i vissa marknader, bland annat 

Storbritannien och Nederländerna, men att det är mer problematiskt i andra länder. 

4.3.3 Socialt ansvar 

 

H&M säger att under 2012 utbildades ytterligare 128 790 anställda angående deras rättigheter 

i Bangladesh, vilket gör att totala antalet utbildade nu ligger på 570 821 sedan 2008. Sedan 

går det även att se en procentsats av hur väl de anställda vet hur deras lön har räknats ut. För 

2012 ligger Turkiet och Kina på ca 50 procent medan Bangladesh ligger på ca 80 procent och 

Indien på 90 procent. I årsredovisningen för 2012 går det även att läsa att de för 2013 har som 

mål att även börja utbilda arbetare i Indien med start år 2013. 

 

H&M är väl medvetna om att deras tillverkning har påverkan på samhället även efter att 

plagget lämnar affären och är i kundens ägo. H&M hävdar att de är det första modeföretaget i 

världen att erbjuda kunder att komma in med sina gamla kläder för att kunna återanvändas 

genom second hand, eller genom återvinning. År 2013 fortsatte deras fokus på att återvinna 

och här går att läsa att de i slutet av år 2013 totalt har samlat in 3 047 ton kläder under året. 

För 2012 finns ingen sådan siffra. I årsredovisningen för 2012 går också att läsa följande citat 

angående kläders livscykel: 

  
Switching from 60 to 40 degrees when washing saves 41 % of the energy 

used. With an average of 3 wash loads per week, German households could 

save more than 440 million euros each year. 

      (Conscious Action Sustainability 2012, s. 13). 
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Avslutningsvis går att se i Conscious Action Sustainability rapporten för 2012 att H&M 

Conscious Foundation investerade 42 miljoner kronor i samhällen där H&M verkar i. År 

2013 donerade familjen Stefan Persson 500 miljoner kronor för ytterligare arbeten inom 

utbildning, rent vatten och att stärka kvinnors ställning. 600 000 euro användes till att utbilda 

bomullsodlare att ha en mindre påverkan på miljön. Den siffran 2013 ökade till 850 000 euro. 

Antal jobb netto som skapades 2012 var 7 402. Siffran för 2013 var 12 000 nya jobb netto. 

4.3.4 Ekonomiskt ansvar 

 

 Öka antalet butiker med 10-15 procent per år 

 Utdelningen ska uppgå till 50 procent av resultatet 
 

Antalet nya butiker för 2012 uppgick till 304 och 2013 till 356. Det finns ingen information i 

årsredovisningarna som direkt visar på ifall de nådde upp i sitt tillväxtmål eller inte, utan det 

har vi fått räkna ut själva. 2012 innebar 304 nya butiker en tillväxt på cirka 12,3 procent. För 

2013 blev siffran 12,8 procent. Utdelningen uppgick 2012 till 93 procent av resultatet. Siffran 

för 2013 blev 92 procent. 

4.4 SKF - Svenska Kullagerfabriken 

 

SKFs affärside lyder: "Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt 

genom att vara det företag man väljer: - som kund eller distributör, - som anställd och som 

aktieägare." (SKF u.å.). SKF startade sin verksamhet redan 1907 och har sedan dess vuxit till 

att bli en av världens ledande lagertillverkare. SKF beskriver sin egen styrka som att utveckla 

nya tekniker för att skapa nya produkter som ger konkurrensfördelar till sina kunder. Idag är 

SKF verksamma inom många olika branscher och fokus ligger i lager och lagerenheter, 

tätningar, mekatronik, service och smörjsystem (SKF u.å.). 

 

Vid teknikutvecklingen i SKF ligger ett stort fokus på att minska miljöpåverkan som deras 

produkter ger upphov till under hela dess livstidcykel (SKF u.å.). SKFs BeyondZero är ett 

utav SKFs senaste initiativ på miljöfronten. BeyondZero är en portfölj och innehåller intäkter 

från sålda produkter och tjänster, där dessa produkter ska ge betydande miljömässiga fördelar. 

Genom denna portfölj kan koncernen mäta och kvantifiera de miljöfördelar som lösningarna 

ger i kundernas tillämpningar (SKF u.å.). Under 2013 uppgick intäkterna från portföljen till 

3 324 miljoner kronor (SKF årsredovisning 2013). SKFs verksamhet har över 46 000 

anställda spridda över världen i 140 SKF-enheter som verkar i 32 länder (SKF u.å.). 

4.4.1 Integration 

 

SKF har sedan 2003 integrerat sin hållbarhetsredovisning i sin årsredovisning. SKFs 

årsredovisningen är en sammanställning av finansiella, miljömässiga och sociala resultat. Här 

presenteras även SKF Care. SKF Care är inbyggt i koncernens processer, verksamheter och 

affärsmetoder. I början av årsredovisningen presenteras nyckeldata, flera resultat, däribland 

miljömässiga och sociala. Hållbarhetsinformation är utspridd i rapporten men i innehålls-

förteckningen presenteras SKF Care som behandlas under ett antal rubriker: 

 

SKFs verksamhet – Medarbetaromsorg 

SKFs verksamhet – Miljöomsorg 

SKFs verksamhet – Affärsomsorg 

SKFs verksamhet – Samhällsomsorg 
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I slutet av redovisningarna återfinns noter för miljömässiga och sociala resultat. Under sociala 

resultat i noterna framgår det att mer information kring data går att återfinna i avsnitten för 

samhälls- och miljöomsorg. Dock återfinns inga resultat som behandlar samhällsomsorg. 

Samtliga sociala resultat behandlar de anställda som återfinns i medarbetaromsorg. Den 

sociala information vi presenterar fanns således på annat ställe i årsredovisningen. 

Rapporterna innehåller 206 respektive 210 sidor för 2012 och 2013. 

 
Den första prioriteringen är hållbar lönsam tillväxt. Vi ska använda vår 

teknik för att bredda vår förmåga att hjälpa kunderna under hela livscykeln 

för deras produktionsutrustning och lansera nya produkter med framför allt 

energieffektivitet i fokus. 

       (SKF årsredovisning 2013, s. 4) 

4.4.2 Miljöansvar 

 

 Minska användningen av energi 

 

SKF har som mål att minska koncernens absoluta energianvändning med 5 procent mellan 

2006 och 2016 samt att 5 procent förbättrad energieffektivt år för år, mätt genom 

energi/produktionsmängd. SKF har sedan 2006 sänkt sin energiförbrukning med 13 procent 

däremot har de inte lyckats med sitt energieffektivitetsmål som varit oförändrat från 2012 till 

2013. 

 

 Koldioxidutsläpp för transporter 

 

SKF har som mål att minska 30 procent av koldioxidutsläpp, räknat per tonkilometer, för 

godstransporter till 2016, jämfört med 2011.  För 2012 hade SKF ökat utsläppen med 1 

procent men för 2013 har de minskat med 19 procent. 

 

 Intäkter från projekt inom miljö 

 

SKF har en produktportfölj, SKF BeyondZero, som innehåller intäkter från sålda produkter 

och tjänster, där dessa gett en betydande miljömässig fördel. Portföljen är lika med den totala 

försäljningen av produkter, kundlösningar samt försäljning till kundindustrierna förnybar 

energi (vind-, sol-, havs- och vattenkraft) och elfordon. Målet är att portföljen ska uppgå till 

10 miljarder kronor 2016. För 2012 uppgick intäkterna till 2 972 miljoner kronor och 3 324 

miljoner kronor för 2013.  

4.4.3 Socialt ansvar 

 

 Leverantörscertifieringar 

 

SKF använder sig av olika verktyg och metoder för att säkerställa ansvarsfulla inköp. Bland 

annat genom regelbundna revisioner hos nya och större leverantörer. SKF genomför även mer 

specifika revisionsprocesser och ställer då 45 frågor gällande miljö, säkerhet och sociala 

aspekter. 2012 genomfördes mer än 150 sådana här revisioner. I slutet av 2012 hade 120 av 

140 större leverantörer genomfört etiska riktlinjer som stämmer väl överrens med SKFs egna 

riktlinjer. Att 100 procent inte nåddes beror enligt SKF på rotationen av leverantörer och även 

för att det hade tillkommit nya leverantörer. 
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Sedan 2008 uppmanas varje landschef att ta fram en årlig samhällsomsorgsplan. Under 2012 

hade 44 länder kommit in med sådana rapporter vilket resulterade i 22 miljoner kronor i 

ekonomiskt stöd. 12 miljoner kronor utav dessa gick till lokala ändamål som idrotts-, kultur- 

och utbildningsaktiviteter. Medan 9 miljoner gick till underprivilegierade eller offer för 

naturkatastrofer. Bland annat skänktes totalt 80 000 kronor efter orkanen Sandy i USA. I 

Italien tog SKF en aktiv roll för att hjälpa till efter jordbävningen i Poggio Rusco. Totala 

siffran för SKF var för 2013 36,5 miljoner kronor från lika många länder som 2012, 44 st. 

4.4.4 Ekonomsikt ansvar 

 

SKFs långsiktiga finansiella mål är följande: 

 

 Ha en rörelsemarginal på nivån 15 procent 

 En årlig försäljningstillväxt i lokala valutor på 8 procent 

 Ha en avkastning på sysselsatt kapital på 27 procent 

 

För 2012 blev rörelsemarginalen 11,4 procent. Förändringen i lokala valutor var -2,1 procent. 

Sysselsatt kapital var 16,2 procent. Anledningen till att målen inte uppfylldes beror enligt 

SKF på att de ställdes inför ett utmanande konjunkturläge och att marknadssituationen sedan 

försvagades under året allteftersom. Alla marknader backade dock inte, utan både Nord- och 

Sydamerika hade en god tillväxt och det var istället Europa och Asien som framförallt ställdes 

inför tuffa marknadssituationer. Åtgärder som SKF tog mot den sämre efterfrågan var att 

minska tillverkningen med nästan 10 procent så varulagret skulle minska. Det här gjorde dock 

att resultatet påverkades. Som åtgärd för den rådande situationen och för att det inte ska ge 

lika stora svårigheter i framtiden startade SKF under 2012 ett program för att sänka 

kostnaderna ytterligare. Målet är att minska de årliga kostnaderna med runt 3 miljarder 

kronor. Programmet innebär bland annat: 

 

 Konsolidering av tillverkningen i Europa 

 Flytt av tillverkning till snabbare växande regioner i världen 

 Ökad effektivitet i vår tillverkning och leveranskedja 

 

2013 var rörelseresultatet 11,9 procent. Rörelseresultatet blev lägre än målet bland annat på 

grund av EU-kommissionens utredning, omstruktureringar och nedskrivningar. Förändringen 

av försäljningen i lokala valutor ökade med 2,5 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital 

ökade med 7,5 procent. Ett nytt mål när det gäller avkastningen på sysselsatt kapital sattes 

2013 och nu gäller istället 20 procent som mål och när det gäller sysselsatt kapital netto gäller 

27 procent av försäljningen. Målet när det gäller sysselsatt kapital netto är att det ska vara 

uppnått inom 3-4  år. När det gäller EU-kommissionens utredning är det så att SKF 

tillsammans med andra företag inom lagerbranschen är misstänkta för konkurrensbegränsande 

samarbete. SKF anser själva att det är sannolikt att EU kommer utfärda böter och att 

bötesbeloppet kommer vara så pass stort att det kommer ha en påverkan på resultatet. Därför 

valde SKF att redan nu lägga undan tre miljarder kronor i reservation. Ytterligare 

engångskostnader som påverkade resultatet för 2013 är 875 miljoner kronor. 500 miljoner 

kronor av dessa går att hänföra till omstruktureringsprogrammet och 260 miljoner kronor till 

förvärvet av Kaydon Corporations. 
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5 Analys 
I kapitlet har data från empirin jämförts med den teoretiska referensramen för att förklara 

och förstå empirin. Microanalys användes även då jämförelser gjordes mellan de olika 

företagen. Analysen byggdes utifrån studiens syfte och problemformulering. För strukturens 

skull delas analysen upp i delar för att bättre ge svar på våra frågor. 

5.1 Varför hållbarhetsredovisar företag? 

 

För att besvara uppsatsen fråga kring varför företag hållbarhetsredovisar lyfter vi ut 

företagens egna motiveringar: 

 
Vi är övertygade om att ett ansvarstagande för både miljön och människan 

går hand i hand med god lönsamhet. Varje dag arbetar vi systematiserat och 

målmedvetet för att bidra till ett hållbart samhälle, även för kommande 

generationer. 

      (ICA u.å.) 

 
Hållbart företagande en självklar del av verksamheten. 

      (ICA hållbarhetsredovisning 2012, s. 62) 

 
Hållbarhetsarbetet är en investering i kunderbjudandet och en 

förutsättning för H&M:s långsiktiga utveckling. Hållbarhet är därför en 

integrerad del av verksamheten. 

      (H&M årsredovisning 2013, s. 7) 

 
En integrerad hållbarhetsstrategi, med stöd av ambitiösa mål, hjälper 

företaget att leverera ökat värde till alla intressenter på ett sätt som är 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt. 

      (Atlas Copco årsredovisning 2012, s.6) 

 
Den första prioriteringen är hållbar lönsam tillväxt. Vi ska använda vår 

teknik för att bredda vår förmåga att hjälpa kunderna under hela livscykeln 

för deras produktionsutrustning och lansera nya produkter med framför allt 

energieffektivitet i fokus. 

      (SKF årsredovisning 2013, s. 4) 

 

Samtliga företag gör kopplingar mellan hållbarhet och lönsamhet. Banyte och Gadeikiene 

(2013) påpekar att arbetet med hållbarhet skapar finansiella fördelar vilket stämmer bra 

överens för hur företagen själva ser på sitt arbete. Grankvist (2012) anser att den främsta 

drivkraften för företag att ta ansvar ligger i att det finns pengar att tjäna på det. Det blir 

tydligast genom att se till ICA och H&M. ICAs förhållningssätt går att tolka som de kommit 

fram till att ansvarstagande generar lönsamhet och att det är därför de arbetar med CSR. 

H&M ser det som en "investering i kunderbjudandet", inte för samhället, och påvisar att det är 

en förutsättning för H&M:s, inte samhällets, långsiktiga utveckling. Därav tolkas det som att 

även H&M gör det främst av ekonomiska skäl. 

 

SKF beskriver sitt viktigaste mål som "hållbar lönsam tillväxt". Det kan tolkas som att om 

SKF når en lönsam tillväxt som inte är hållbar har de inte lyckats. Därav ligger inte enbart 

lönsamheten i fokus. Atlas Copco beskriver lönsamheten, "ökat värde", inte enbart för 

företaget utan även för intressenterna. Begreppet "ökat värde" innefattar även här inte bara 

den ekonomiska aspekten. Det kan tolkas som att SKF och Atlas Copco beskriver 
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hållbarheten i ett perspektiv där lönsamheten även måste gälla ett ansvarstagande för att 

kunna anses som lönsamt. 

 

Enligt legitimitetsteorin existerar företag endast i den utsträckningen som samhället anser att 

företaget är legitimt (Deegan 2002). Företaget har ett socialt kontrakt och om samhället anser 

att de brutit mot kontraktet kommer det att hota dess överlevnad (Deegan 2002). Det finns 

inga direkt tydliga kopplingar mellan företagens incitament kring hållbarhetsarbetet och 

legitimitet. H&M är det företaget som ser hållbarhetsarbetet som en förutsättning för deras 

långsiktiga utveckling. Det kan tolkas som att om H&M inte arbetar med hållbarhet kan det 

hota deras överlevnad. ICA beskriver hållbart företagande som en självklar del av 

verksamheten vilket enligt Coupland (2005) kan tolkas som att ICA försöker skjuta fokus 

kring själva arbetet, vilket är ett sätt att avlegitimera CSR (Coupland 2005). Att inte fler av 

företagen gör tydligare kopplingar till sin legitimitet går att koppla till Porter och Kramer 

(2006) och Ziek (2009) som menar på att diskussion kring CSR gått från att handla om 

legitimitet, reklam och förvaltning till att istället rikta in sig på frågor som berör 

bolagsstyrning och konkurrensfördelar. 

5.2 Företagens presentation av hållbarhetsinformation 

 

H&M (Conscious Action) SKF (SKF Care) och ICA (ICAs Goda Affärer) har samtliga 

samlingsnamn för sitt arbete med hållbarhet. Det skulle kunna tolkas som att företagen vill 

lägga normer, värderingar och även associeringar till varumärket, vilket bidrar med legitimitet 

och kan ses som socialt kapital (IR 2013). Detta är även ett exempel på Couplands (2005) 

legitimering i specifik kontext där företag ger information egna beteckningar för att ladda 

informationen med vissa världen (Coupland 2005). 

 

Enligt Grankvist (2012) håller begreppet CSR på att försvinna och hållbarhet på god väg att ta 

över som nytt begrepp. I de granskade företagen använder samtliga företag hållbarhet istället 

för CSR. H&M använde till och med 2010 CSR som begrepp för deras redovisning men bytte 

till att benämna dem hållbarhetsrapporter. Ett ytterligare steg i utvecklingen i hur företag 

kommunicerar är integreringen av hållbarhetsredovisningen (Kiron 2012). Jensen och Berg 

(2012), Kiron (2012) och Phillips, Watson & Willis (2011) ser integreringen av hållbarhets- 

rapportering som positivt och ett steg i utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Kiron (2012) ser 

integrerad rapportering som framtiden, men poängterar att det inte får ta för lång tid att nå den 

framtiden. För att det inte ska ta för lång tid påpekar Kiron (2012) att ledande företag i de 

största branscherna bör gå i bräschen för att på så sätt få med andra företag (Kiron 2012). 

Samtliga av de granskade företag beskriver sig själva som branschledande. 

 

För att integrera rapportering förutsätts det att hållbarheten är integrerad i verksamheten (IR 

2013). Både H&M och ICA är två företag som ser sig själva som ledande i sina branscher 

samt beskriver vikten av att integrera hållbarheten i verksamheten. ICA och H&M är dock de 

två företag i undersökningen som valt att inte integrera hållbarhetsredovisningen. ICA släpper 

en rapport som innehåller ICAs verksamhet, hållbarhetsredovisning och årsredovisning. ICA 

skriver i sin årsredovisning att deras gemensamma värdegrund, ICAs Goda Affärer, är 

integrerad i verksamheten (ICA 2013). Trots deras påstående är inte deras värdegrund 

integrerad i verksamhetsrapporten. Verksamhetsrapporten är fristående från ICAs Goda 

Affärer.  Att ICA väljer att i text skriva att deras värdegrund är integrerad i verksamheten, 

men  att  de  inte  integrerar  värdegrunden  i  verksamhetsrapporten  kan  tolkas  som  brist  i 

handling av kommunikation. 

  



 

- 39 - 

H&M  publicerar  en  fristående  rapport  Conscious  Action  Sustainability  som  tidigare 

kallades CSR rapport. Likt ICA skriver även H&M om deras rapportering att 

hållbarhetsarbetet är essentiellt för verksamheten och att hållbarhet därför är en integrerad del 

av  verksamheten.  H&M  är  det  företag  som  presenterar  mest  hållbarhetsdata  bland  de 

granskade företagen. Totalt 93 sidor 2012 och 92 sidor 2013. Enligt Milne och Pattens (2002) 

undersökning väljer intressenter i större utsträckning att satsa pengar i de företag som 

tillhandahåller mer miljöinformation. Deegan (2002) belyser medias makt och avslöjanden i 

relation till information kring hållbarhet. Om inte media har uppdagat en skandal kan företag 

hålla inne på information (Deegan 2002). H&M är ett företag som varit hårt ansatta i media 

och där det uppdagats skandaler, vilket då också kan förklara att de väljer att presentera mest 

information enligt Deegan (2002). 

 

Enligt integrerad rapportering bör hållbarhetsinformationen vara kortfattad och kopplad till 

verksamheten (IR 2013). Empirin visar på att SKF och Atlas Copco är de som har mest 

koncist rapportering och tydligast kopplingar till mål. Det blir dock problematiskt för företag 

att dels visa tydlig och koncist information samtidigt som de ska möta kravet på omfattande 

hållbarhetsinformation (Concept of "Materiality" Evolves 2011). Även Ballou, Hetger och 

Landes (2006) ser att det har blivit större efterfråga kring hållbarhetsinformationen. 

Samtiga studerade företag redovisar relativt mycket information. Det blir dock svårt att 

precisera vad som anses vara för mycket respektive för lite information. En lösning på denna 

problematiken belyser  H&M, som trots allt inte har en integrerad rapport, lyckas med att dels 

presentera omfattande hållbarhetsinformation samtidigt som de presenterar det allra viktigaste 

i en mer kortfattad rapport. Samtidigt väljer H&M att ha med reklam i både sin årsredovisning 

och deras "Conscious Action" rapport och är det enda utav de undersökta fyra företagen som 

gör detta. Enligt väsentlighetsprincipen ska oväsentlig och försumbar information sållas bort 

(Marton 2013). Vidare anses det att en rapport ska vara kortfattad och koncist där det 

väsentligaste ska rapporteras (IR 2013). Det går alltså att ifrågasätta användandet av reklam i 

företagets rapporter. 

 

Ett av syftena med utvecklingen av IR är att utforma rapporterna på ett sådant sätt som 

underlättar för intressenternas förståelse av företaget (IR 2013). Detta görs genom att 

kombinera ickefinansiell och finansiell information för att enklare kunna göra en bedömning 

av ett företags prestationer (IR 2013). Syftet stöds utav en av de huvudprinciper som finns för 

årsredovisningar nämligen överskådlighetsprincipen som innebär att en årsredovisning ska 

vara utformad på ett sådant sätt att även en lekman ska kunna förstå delarna av 

årsredovisningen och även förstå hur delarna hänger ihop för att kunna läsa dem i kontext till 

varandra (ÅRL). Atlas Copco och SKF är de företag som valt att integrera hållbarhet i sin 

rapportering. Deras rapportering är i antal sidor färre än både H&M och ICA. Båda företagen 

presenterar flertalet noter med sociala och miljömässiga resultat. Det finns även angivit på 

flera ställen i noterna vart i texten det går att återfinna det som behandlas i noterna vilket 

bidrar till en bättre överskådlighet. Atlas Copco har en innehållsförteckning som belyser vart i 

texten hållbarhetsinformation går att återfinna. 

5.3 Påståenden 

 

Företag kan legitimera sina aktiviteter genom att de påstår sig tillgodose samhällens behov 

och krav (Coupland  2005). Företag kan också försöka ge sina egna aktiviteter högre 

legitimitet genom att avlegitimera sin omvärld (Coupland 2005). Denna typ av retorik 

återfinns tydligt i ICAs årsredovisning från 2012 där de skriver att allmänhetens intresse har 

dalat när det gäller miljö- och klimatfrågor på grund av lågkonjunkturen. ICA säger dock att 



 

- 40 - 

de fortsätter jobba med sitt miljöarbete för de är övertygade att deras kunder ändå tycker det 

är viktigt. Det här kan uppfattas som märkligt eftersom det är någorlunda motsägelsefullt. 

ICA försöker dels se samhällets krav samtidigt som de försöker avlegitimera allmänheten 

genom att skriva att intresset har dalat de senaste åren. Påståendet blir än mer motsägelsefullt 

när de sätts i kontext med ytterligare ett påstående från årsredovisning för 2013. Då hävdar 

nämligen ICA att deras kundpanel från 2012 visade att en stor majoritet av kunderna är 

oroliga över klimathotet. Vidare säger de även att så många som åtta av tio lägger stor vikt vid 

att livsmedlen de köper ska vara producerade på ett hållbart sätt Tidigare är det berört att det 

kan skilja på handling och kommunikation av handling. Dessa två påståenden från ICA visar 

snarare ett samband på brist i kommunikation och brist i rutin för hur information framställs. 

 

Atlas Copco visar även hur de legitimerar sina aktiviteter utifrån att de försöker tillgodose 

samhällets behov när de beskriver att de förväntas visa inflytande på ett sådant sätt som gör 

att de strävar efter att vara en god och pålitlig samhällsmedborgare. H&M beskriver även att 

deras arbetstillfällen kan lyfta nationer ur fattigdom. 

5.4 Mål 

 

Alla företag i studien har uttalade mål när det gäller den miljömässiga och ekonomiska 

aspekten. Däremot är målen i högre grad mer övergripande när det gäller den sociala 

dimensionen. De företag som integrerat sin hållbarhetsinformation, SKF och Atlas Copco, 

framställer sina mål i noter i årsredovisningen. ICAs, likt H&M, är utspridda  i  texten. 

Samtliga företag i vårt arbete har utsläppsmål och precis som Grankvist (2012) poängterar var 

det just kring utsläppen som det största fokuset låg när den tredje gröna vågen startade. 

 

Däremot uttrycker alla företag sina utsläppsmål på olika sätt. ICA och H&M har absoluta mål 

medan Atlas Copco och SKF har relativa mål. Både ICA och Atlas Copco har ett långt 

perspektiv, mer än tio år när det gäller sina utsläppsmål. SKF har ett femårs perspektiv medan 

H&M har det allra kortaste tidsspannet, endast två år. IR (2013) förespråkar just att företagen 

ska se mål både på kort och lång sikt. Här ses dock fyra olika företag, där två har 

förhållandevis långa perspektiv på sina utsläppsmål, medan de andra två har relativt korta. 

Inget utav de studerade företagen har både långa och korta utsläppsmål. När det gäller själva 

uppfyllandet av målen gick det blandat för företagen i studien. Atlas Copco lyckades väldigt 

bra för 2012 när de minskade med 24 procent, men för 2013 ökade utsläppen istället med 12,4 

procent. Det här berodde enligt dem själva på företagsförvärv. 2013 hade Atlas Copco även 

ett  tufft  år,  framförallt  inom  gruvsektorn  vilket  innebar  en  vikande  försäljning.  H&M 

uppnådde sitt utsläppsmål 2012 men delvis på grund av klimatkompensation. För 2013 

misslyckades H&M med att nå upp i sitt utsläppsmål. SKF likt Atlas Copco skiljde sig 

kraftigt från 2012 till 2013. 2012 ökade utsläppen med 1 procent medan de 2013 minskade 

med 19 procent. 

 

ICA har som sagt haft ett absolut mål de senaste åren, och även H&M väljer från och med 

2012 att uttrycka sitt utsläppsmål i absoluta termer. Däremot har både Atlas Copco och SKF 

sina utsläppsmål i relativa termer. IR (2013) förespråkar relativa mål då det bidrar till bättre 

jämförbarhet. Relativa termer kan dock innebära att de totala utsläppen inte minskar, vilket på 

sikt inte är en hållbar utveckling (Klimatkompassen). Precis som klimatkompassen hävdar är 

de absoluta målen svåra att uppnå. H&M som senast 2015 ska börja minska sina totala 

utsläpp, ökade 2013 med 9 procent, samtidigt som deras tillväxt låg på cirka 12 procent. En 

stor nackdel med de absoluta målen är också att de kan vara missvisande (Klimatkompassen). 
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Det ser vi i och med ICA som säger att de är på god väg att infria sina utsläppsmål fram till 

2020 men delvis på grund av att de sålt butiker i Norge.  

 

När det gäller själva uppfyllandet av miljömålen gick det blandat för företagen i studien. ICA 

ligger i fas när det gäller uppfyllandet av deras utsläppsmål för 2020, däremot lyckades de 

inte med sitt delmål att minska med 20 procent till 2012 i förhållande till 2006. Att de inte 

nådde upp i sitt delmål säger ICA själva berodde på att butiker i Norge gick tillbaka till 

konventionell el. Att de däremot ligger i fas till sitt utsläppsmål till 2020 beror på att de 

stängde butiker i Norge som resulterade i både mindre utsläpp och mindre elanvändning vilket 

ICA själva ser som positivt för utsläppen. ICA är inte konsekventa i sina årsredovisningar 

gällande resultat för utsläpp. I 2012 står det att deras utsläpp hade minskat med 8 procent 

medan i årsredovisningen för 2013 står det att de hade minskat med 13 procent för 2012. 

 

När CSR tolkas av författarna har det beskrivits att CSR är ett kommunikativt begrepp som 

övergripande bör vara etiskt men i sina delar består av handling och kommunikation av 

handling. ICA har kommunicerat ut ett mål, sänka koldioxidutsläppen, och handlingar, byte 

till förnyelsebar el, för att nå det här målet. När CSR är satt i sin kontext har det poängterats 

att omständigheter kan förändras. I fallet uppstår en situation, de går sämre än väntat. ICA 

väljer att hantera situationen genom att införa sparkrav. Handlingen av sparkraven blir att de 

går tillbaka till konventionell el i Norge. Konsekvent når inte ICA sitt energimål som 

kommunicerats. Här uppstår brist mellan handling och kommunikation av handling. Om CSR 

övergripande är etiskt, ska de vara oberoende kontexten. Företaget bör arbeta mot ett 

hållbarare samhälle oavsett hur företagets kontext förändras. Grankvist (2012) belyser dock 

det essentiella av den ekonomiska aspekten, vilket är att det mest etiska företaget kan inte 

bidra till samhället på ett positivt sätt om de inte går med vinst (Grankvist 2012). ICA gick 

dock inte med förlust för 2012, utan hade en ökad rörelsemarginal från året innan och gjorde 

en utdelning som var högre än årets resultat. Andra problem går att finna som belyser hur 

etiken bör vara oberoende av kontexten. Det tydliggörs av ICAs citat kring att försäljningen 

av butiker gett en positiv effekt på utsläppen av växthusgaser. Återigen förändras ICAs 

kontext, utsläppen försvinner från ICA, men kan finnas kvar i samhället, ändå väljer ICA att 

belysa att det är en positiv effekt för dem, men om utsläppen finns kvar är det fortfarande ett 

problem för samhället. 

 

När det gäller de sociala målen finns en stor likhet företagen emellan, nämligen att de i stor 

utsträckning väljer att inte ha något uttalat mål de ska uppnå. När de väl har ett mål 

presenterat, som exempelvis ICA när det gäller att deras certifieringar ska nå 100 procent, 

eller Atlas Copco som har en nollvision gällande arbetsolyckor, saknar målen ett tidsspann. 

Det står alltså inte uttryckligen när dessa mål ska vara uppfyllda. Noterbart är att ICA hade 

tidsbestämt sina certifieringsmål men det slopades år 2013. De sociala målen är alltså i större 

mån något som företagen jobbar med på lång sikt, som exempelvis certifieringar, anti- 

korruption och utbildning utav deras arbetare. IR (2013) förespråkar både kort och lång sikt 

men här använder sig samtliga företag att inte ha något tidsspann alls, vilket då mer kan ses 

som att de är övergripande och troligtvis på lång sikt. Annorlunda är det med de ekonomiska 

målen. 

 

Bland de ekonomiska målen ligger fokus främst på kort sikt, i regel ett år. ICA och Atlas 

Copco väljer dock att ha sina avkastningsmål på längre sikt. De har en konjunkturcykel som 

tidsspann.  Två typer av ekonomiska mål går att återfinna hos samtliga bolag, dessa är 

utdelning och tillväxt. Alla bolag väljer att sätta sitt utdelningsmål på 50 procent. Undantaget 

är Atlas Copco som delade ut 48 procent av resultatet 2012, målet var 50 procent. Annars 
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ligger tre utav företagen strax över sina utdelningsmål. H&M däremot har som mål att dela ut 

50 procent men delade ut 93 respektive 92 procent 2012 och 2013. När det gäller tillväxtmålet 

var det svårare att nå ända fram. Alla företag växte under både 2012 och 2013, förutom Atlas 

Copco. Atlas Copco hade en minskning under 2013 men var samtidigt det enda företaget i 

studien som uppnådde något av sina tillväxtmål för de två åren, nämligen för år 2012. 

Skillnaden mellan företagen är att SKF och Atlas Copco i allt högre grad och tydligare 

förklarar varför de inte når sina tillväxtmål. H&M hade inte uttryckligen skrivit något 

måluppfyllnad när det gäller tillväxten utan vi fick själva räkna fram den procentsatsen. Både 

SKF och Atlas Copco drar relationer till sviktande marknader och i SKFs fall har det mycket 

att göra med den pågående utredningen angående konkurrensbegränsade samarbete. Noterbart 

är att H&M endast har dessa två typer av ekonomiska mål och avstår således från att ha något 

resultatmål. Visserligen är H&M ett väldigt stort företag och det verkar som att de räknar med 

att alltid gå med vinst så länge som de fortsätter att expandera med 10-15 procent fler butiker 

per år. 
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6 Diskussion 
 

Som belyst i teorin anser Grankvist (2012) att även det mest etiska företaget inte kan bidra till 

samhället på ett positivt sätt om de inte tjänar pengar. Därför är en viktig grundstomme i den 

ekonomiska aspekten att just gå med vinst, för att sedan kunna ha ett ansvarstagande på lång 

sikt. Samtliga studerade företag ser en ekonomisk fördel av att arbeta med CSR. Ur ett etiskt 

perspektiv  är  det  intressant  att  om  företagen  gör  det  för  att  det  är  lönsamt,  eller  att 

lönsamheten är ett resultat av handlandet. Det blir en diskussion kring hönan och ägget. Vad 

kommer först? Problematiken som vi tror finns är att om företag enbart gör det för att de är 

lönsamt kommer de lägga mer resurser på att kommunicera sitt handlande, än av det faktiska 

handlandet. Det är också något som problematiserats i teorin (Boiral 2007). När det gäller de 

ekonomiska målen i studien blir det också tydligt att det ekonomiska ansvaret ligger i fokus. 

Utdelningsmålen uppfylls i sju av åtta fall vilket gör att det är det mål vi undersökt bland de 

tre dimensionerna är det här målet som har högst uppfyllningsgrad. Ekonomiskt 

ansvarstagande går också tillbaka till grunden att ta ett ansvar inför aktieägarna att göra ett så 

bra resultat som möjligt så de får avkastning på sitt investerade kapital, samtidigt som 

företaget förbättrar sin ekonomiska ställning (Grankvist 2012). Vidare har vi beskrivit i 

studien att etiken inte är, eller bör, vara bunden av kontext men att vinst är. Det betyder att det 

finns en risk att företag arbetar mindre med hållbar utveckling de år som lönsamheten sjunker. 

Vilket även framgick under studien när ICA valde att byta el på grund av sparkrav men 

samtidigt lyckas göra utdelning större än årets resultat. Genom sin handling påvisar ICA att 

det ekonomiska målet på kort sikt är väsentligare än de miljömässiga målen på långsikt. 

 

Atlas Copco och SKF var de två företagen som gör den bästa kopplingen i text mellan 

hållbarhet och lönsamhet. Företagen beskriver att lönsamhet endast uppfylls i relation med 

utveckling för hållbarhet. ICA valde istället att belysa att arbeta med hållbarhet bidrar till 

lönsamhet. H&M beskrev att hållbarhet är en del av kunderbjudandet. Grankvist (2012) 

belyser även att lönsamheten kommer från att företag behöver tillgodose marknadens 

efterfråga och idag efterfrågas CSR. Vad händer då om vi som konsumenter efterfrågar 

mindre? Ska företag då sluta arbeta mot en hållbar utveckling? 

 

En grundstomme i integrerad rapportering är att hållbarhetsredovisningen ska vara integrerad 

i verksamheten (IR 2013). Vilket vi anser att den tydligt är hos Atlas Copco och SKF. Bland 

annat anser vi att det finns en tydligare koppling mellan delarna i rapporten. Exempelvis 

gjorde hållbarhetsnoterna som återfanns i Atlas Copco och SKF att det var mycket enklare att 

följa upp mål över tid och även vart information kring noterna gick att återfinna. I ICAs 

rapport kunde istället ett mål vara återkommande vid fyra olika ställen men informationen var 

delvis upprepande och delvis ny för varje nytt ställe där information återfanns. Ytterligare 

något som förbryllade oss var att H&M använde sig av relativt mycket reklam i sin 

årsredovisning och "Conscious Action" rapport. Deras syfte bakom valet att visa bilder på 

modeller i kläder från H&M är svår att förstå. Visserligen riktar sig årsredovisningar till alla 

typer av intressenter men frågan är om de som läser rapporterna efterfrågar denna typ av 

information. Risken vi ser, och upplevde vid granskning, är att det drar fokus från det 

rapporten bör fokusera kring. Det vi kan anse är att H&M vill att deras affärsidé, mode och 

kvalitet till bästa pris, ska återspeglas även i deras rapporter. Vi tror dock det hade kunnat 

göras på ett bättre sätt än att använda flertalet heltäckande reklambilder. Det bör poängteras 

att inget utav de andra företagen använder sig av sådana reklambilder och vi undrar hur det 

hade sett ut om exempelvis ICA valde att ha med bilder på oxfilé för 299 kr/kg. Ett företags 

rapporter bör vara väsentliga, sakliga, och då går det att ifrågasätta om reklam hör hemma här. 
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I analysen togs det upp att företagen både använder absoluta och relativa mål. Det finns som 

vi tolkat det både fördelar och nackdelar med bägge alternativ. I den värld vi dock lever i idag 

med de stundande utmaningarna som vår jord går till mötes kan det uppfattas som att det är de 

absoluta målen som ska prioriteras. Även om företag som Atlas Copco lyckas minska sina 

utsläpp i relation med sin tillväxt, vilket i sig ger en positiv effekt för företaget, innebär det 

dock ändå en större påverkan på miljön. Om CSR ska vara obunden sin kontext bör det även 

etiskt vara så att absoluta mål prioriteras eftersom det är den faktiska påverkan. 

 

Dock uppstår problemet när företag minskar sina absoluta utsläpp med att sälja fabriker och 

överlåta transporter eller tillverkning till andra företag. I empirin har det framgått att ICA valt 

att se försäljning av butiker som en positiv inverkan på sina mål. Om dessa butiker sålts till 

exempelvis Hemköp ligger fortfarande påverkan på miljön kvar, bara det att det inte faller på 

ICA. Då har inte påverkan mot jorden förändrats, bara för ICA. När och om absoluta mål skall 

användas anser vi att siffrorna kring målen bör i större mån relatera till livscykler och 

påverkan bör appliceras globalt, inte endast på företaget. ICA bör således inte tillskriva 

försäljningen som en positiv minskning eftersom det visar på att de inte tänker globalt. 

 

En fördel med att istället använda relativa tal går att härleda till jämförbarheten. När företag 

använder relativa tal blir det mycket enklare att jämföra dem. Även ramverket för integrering, 

illustrerad i figur 4, visar en bild som belyser värdeskapande. Inputen blir en output och 

outputen måste alltid ha ett högre värde än inputen (IR 2013). Om vi till exempelvis har två 

bilindustrier kan det således vara intressant att kunna jämföra vad den faktiska effekten blir 

per tillverkad bil istället för att enbart se till antal tillverkade bilar. Slutligen ser vi det bättre 

att använda relativa mål av den anledningen till att det faktiskt går att mäta en förbättring eller 

försämring i verksamheten samt att de lättare går att jämföra företags hållbarhetsarbete. Även 

om vi vill hävda att det rent etiskt är den totala påverkan som är av väsentligast betydelse. 

 

H&M är det enda företag i studien som använde sig av klimatkompensation för att uppnå sitt 

utsläppsmål. Klimatkompensation kan självklart diskuteras rent allmänt hur bra det är från 

början, men sedan går det också att ifrågasätta att ett företag som ändå gör sådana enorma 

vinster väljer att lägga pengar på att klimatkompensera istället för att på egen hand göra något 

som sänker deras egen påverkan på miljön, och på sikt kan ge andra fördelar. Som det har 

diskuterats i teorin kan ett företag som är föregångare inom hållbarhetsarbete ge flera olika 

fördelar så som att stärka sitt varumärke ytterligare och locka till sig ännu mer kompetent 

personal (Greening & Turban 2000). 

 

Det har framkommit att utdelningsmålet är mest förekommande bland företagens mål. Det är 

även det mål som uppfyllts i högst grad. Atlas Copco var det enda företag som misslyckades 

med utdelningsmålet för 2012, det missades då med 2 procent. För 2013 lyckades samtliga 

företag med sitt utdelningsmål. Utdelningsmål är ett mål som företag använder sig av varje år, 

det är således på oerhört kort sikt. Vi finner det således bemärkt att det målet som blivit 

såpass fokuserat är ett kortsiktigt mål när hållbarhet som begrepp belyser vikten av att tänka 

långsiktigt.  

 

Vi anser att studien visat på en skillnad mellan ICA och H&M, som inte har integrerat och 

Atlas Copco och SKF som har integrerat. Vi vill dock poängtera att det inte betyder att det 

finns ett direkt orsakssamband med kvalitén och integrationen. Likt att drunkningsolyckor 

sker i samband med glasskonsumtion kan det finnas ytterligare en variabel. I det fallet är det 

solen. I vårt fall skulle det kunna vara att företag som väljer att integrera gör det för att de 

redan integrerat hållbarhet i verksamheten på ett bra sätt och därför inte anser det lika 
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utmanande att integrera hållbarhetsredovisning i årsredovisningen. Vi inser även att de val av 

företag som gjorts inte är representativa för att dra slutsatsen att företagen som integrerar 

generellt har bättre information och bättre arbete kring hållbarhet. Dels är det för få företag 

som studerats och dels är det för hård kontrast mellan de studerade företagen. Både SKF och 

Atlas Copco, som integrerat, har vunnit utmärkelser. (FAR 2013) H&M, som inte integrerar, 

har under åren fått mycket medial uppmärksamhet för olika typer av skandaler. ICA, som inte 

heller integrerar, har påvisats befinna sig i en bransch där företag är generellt sätt dåliga på att 

hållbarhetsredovisa (Råd & Rön 2013). 

 

Under studiens gång fann vi det mycket enklare att studera Atlas Copco och SKF jämfört 

H&M och ICA. Däremot blev det enklare att analysera H&M och ICA, särskilt ICA som 

tydligt gick att analysera från vår tolkning kring CSR. Som belyst i metoden har vi för avsikt 

att kritiskt granska rapporterna, således blir det också mer intressant att presentera det som 

problematiseras och kritiseras, varpå ICA och H&M har fått något mer utrymme i analys och 

diskussion. 
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7 Slutsats 
 

Syftet med uppsatsen har varit att se till varför och hur företag väljer att implementera 

hållbarhetsinformation. Vidare har syftet varit att försöka tolka CSR och analysera kvalitén på 

den hållbarhetsinformation som framställs i fyra branschledande företags årsredovisningar. 

Efter att analys nu är gjord presenteras svar på de frågor som använts i problemformuleringen. 

 

1. Varför hållbarhetsredovisar företag? 

 

"When it is a question of money, everybody is of the same religion." Citatet blir även 

passande för slutsatsen, då samtliga företag använder lönsamhet i kontext med hållbarhet. 

Teorin visar även att pengar är en betydande faktor för att hållbarhetsredovisa (Grankvist 

2012) (Banyte & Gadeikiene 2013). Studien visar även på att SKF och Atlas Copco ser 

hållbarhet som en del av lönsamheten. Vilket betyder att lönsamhet inte uppnås om inte 

hållbarhetsmål uppnås. Det går även att göra kopplingar mellan legitimitetsteorin och varför 

företag väljer att hållbarhetsredovisa. Ramverket för integrerad rapportering ser legitimitet 

som ett kapital för företaget (IR 2013). Det har även tydliggjorts att flera av företagen 

använder samlingsnamn på sina hållbarhetsarbeten vilket är ett sätt att skapa legitimitet och 

värde (Coupland 2005). 

 

2. Hur presenteras hållbarhetsinformation i företagets rapporter? 

 

SKF och Atlas Copco som valt att integrera rapporteringen kring hållbarhet är de företagen i 

studien som presenterar den bästa och mest överskådliga redovisningen där det finns tydliga 

kopplingar mellan kvalitativ data, text och kvantitativ data, resultat. Det har dock 

problematiserats kring att konsumenter vill ha mycket hållbarhetsinformation men att 

intressenter vill ha kort och koncist information (Concept of "Materiality" Evolves 2011). Här 

har H&M lyckats på ett bra sätt att dels ge ut en längre rapport kring hållbarhetsarbetet och 

dels  en  kort  rapport  som  lyfter  fram  det  viktigaste.  ICA  är  det  företag  i  studien  som 

presenterar information minst bra. Studien har visat att information kring mål och information 

kring hållbarhetsredovisningen är osammanhängande samt att text i redovisning är 

motsägelsefull. ICA är även det företag som använt flest mål i absoluta termer och inte i 

kontext till hur verksamheten förändras. 

 

3. Hur behandlas företagens hållbarhetsmål? 

 

De mål som fanns listat för samtliga företag var ett utdelningsmål och mål kring minskat 

utsläpp. Utdelningsmålet uppfylldes i sju av åtta fall medan mål kring utsläpp varierade 

kraftigt mellan företagen under åren 2012 och 2013. Studien visade även på att ett av de 

granskade företagen ICA, på grund av sparkrav år 2012 valde att minska arbetet med sitt 

utsläppsmål. Således blir det tydligt i studien att det viktigaste hållbarhetsmålet utgår ifrån det 

ekonomiska ansvaret. Det finns en problematik med att företag utdelningsmålet är det som 

följs bäst upp när det är ett kortsiktigt mål och hållbar utveckling är något som bör efterföljas 

på lång sikt.  
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7.1 Förslag på vidare forskning 

 

Studien som gjorts visar att det finns skillnader mellan de företag som valt att integrera och de 

som inte gjort det. Dock bör det kritiseras att de är för få företag som studeras samt att de inte 

är representativa för att komma med en slutsats om att företag som integrerar har bättre 

kvalité på sin redovisning data och arbete. De skulle således vara intressant att göra en 

undersökning i framtiden, när även integrerad rapportering slagit rot, att undersöka ett flertal 

företags mål och måluppfyllande och ifall det korrelerar med företag som valt att integrera 

mot att de som fortfarande redovisar separat. Det skulle bidra till att besvara frågan kring 

huruvida de som använder integrerad rapportering har bättre hållbarhetsarbete. 

 

Vidare skulle det vara av intresse att göra en studie, kvalitativt, för att få bättre förståelse för 

varför företag väljer att integrera sitt hållbarhetsarbete. Exempelvis skulle ett företag som 

SKF, som började integrera så pass tidigt vara intressant att studera för att förstår varför de 

började med integrationen så pass tidigt som de gjorde. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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