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Abstract 
 

This study concerns comparability in sustainability reporting within the automotive sector in 

Sweden. Existing research has shown deficiencies in comparability of sustainability reports. The 

aim of the study is to examine, through an analysis of the current state of sustainability reporting, 

whether these shortcomings still exist and if so, how and why they present themselves. The study 

also aims to provide possible solutions for any identified deficiencies. The study is a qualitative 

study using empirical data in the form of sustainability reports. The results of the study show that 

sustainability reports in the automotive sector in Sweden still exhibit deficiencies in comparability. 

Stakeholder demands are identified as the primary reason for differences in reporting practices, as 

it’s per their demand that corporations report sustainability information. The study also identifies 

differences in the companies’ core activity as a determinant for this. Possible solutions are 

suggested as increased integration of the sustainability reporting of the value chain as a whole, as 

well as harmonisation of processes through cooperation with industry associations. Furthermore, 

increased quality control through legislation is suggested as well as increased cooperation between 

legislators and industry associations in order to achieve this. The authors suggest that further 

research can be aimed at identifying the respective importance of these different causes for 

shortcomings in comparability, as well as possible unidentified factors. The study was conducted 

and is presented in Swedish. 
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Sammanfattning 
 

Denna studie behandlar jämförbarhet inom hållbarhetsrapportering inom fordonsindustrin i 

Sverige. Tidigare forskning har visat att det finns brister i jämförbarhet gällande 

hållbarhetsredovisningar. Denna studie undersöker om detta fortfarande föreligger, och i så fall på 

vilket sätt och varför, med hjälp av en nulägesanalys. Studien undersöker även vilka 

förbättringsmöjligheter som finns bland identifierade brister. Studien är en kvalitativ studie med 

data i form av hållbarhetsrapporter. Resultatet från forskningen visade att jämförbarhet i 

fordonsindustrin i Sverige fortfarande brister. Intressenternas krav identifieras som främsta 

anledningen för brister i jämförbarhet, då det är per deras efterfrågan bolagen redovisar. Studien 

kom också fram till att skillnader i typ av kärnverksamhet hos företagen också är en determinant 

för detta. Förslag till förbättringar ges genom bättre integration av hela värdekedjan i 

hållbarhetsrapporteringen, samt ökad harmonisering av processer genom samarbete med 

branschorganisationer. Vidare ges förslag på skärpta och mer lämpliga formkrav av lagstiftning 

och bättre samarbete med lagstiftare och branschorganisationer för att uppnå detta. Författarna ger 

förslag för vidare forskning att undersöka de identifierade, såväl oidentifierade orsaker till brister i 

jämförbarhet och i vilken mån de är ansvariga för detta fenomen.  
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1 Inledning 
 

 

Detta kapitel presenterar bakgrunden till studiens valda ämnesområde som sedan följs av en 

problemdiskussion, där särskild relevant litteratur redogörs till studien. Därefter presenteras 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhetsredovisning har varit etablerat hos de större bolagen i världen under de senaste tio åren 

(Lynch N.C., Lynch M.F. & Casten 2014). Tillväxten har varit stor de senaste åren, därmed har 

litteraturen och forskningen också ökat (Verschoor 2017; Wang et al. 2016; Higgins, Milne & 

Gramberg 2015; Lynch, N. C., Lynch, M. F. & Casten 2014). Det finns studier som bland annat 

funnit indikationer på att företag väljer att hållbarhetsredovisa som en del av deras image, för att 

legitimera sin verksamhet och därefter locka kunder och intressenter (Rudyanto & Veronica Siregar 

2018; Hummel & Schlick 2016; Ching & Gerab 2017). Hållbarhetsredovisning är därför av hög 

betydelse för företags konkurrenskraft inom dess segment på marknaden. Den har haft en intressant 

utveckling då 92 procent av världens 250 främsta företag rapporterar hållbarhetsinformation 

(Verschoor 2017). År 2014 framfördes Europaparlamentets- och rådets direktiv 2014/95/EU av 

den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU, som behandlar vissa stora företags och 

koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy. 

Detta direktiv, likt andra andra riktlinjer som EU publicerade, ger företag en betydlig frihet i vilken 

metod de använder för att hållbarhetsredovisa (European Commission u.å). År 2016 omvandlades 

detta direktiv till handling i form av tillägg i årsredovisningslagen 6 kap 12 § (Justitiedepartementet 

2016). Lagen omfattade runt 1600 svenska bolag under räkenskapsåret 2017 (PWC 2016). 

 

Det förs en diskussion gällande problematiken om hur jämförbar hållbarhetsredovisning är företag 

emellan (Amoako, Lord & Dixon 2017; Langer 2006; Zsóka & Vajkai 2018). Det vill säga, inte 

bara hur meningsfullt det är för intressenter att jämföra olika verksamheter inom olika branscher; 

men också hur producenter kan upprätta hållbarhetsredovisningar som kan jämföras med andra. 

Som en lösning på denna problematik har EU-direktivet skapat en mall för hur organisationer inom 

EU ska upprätta hållbarhetsredovisning (Direktiv 2014/95/EU).  

 

Enligt Deegan & Unerman (2011) är det viktigt att redovisning i allmänhet är jämförbart. Det finns 

argument för att finansiell redovisning behöver jämförbarhet och dessa kan även appliceras på 

hållbarhetsredovisning. Global Reporting Initiative (GRI) är det ramverket som företagen mest 

frekvent följer idag (Zsóka & Vajkai 2018), men forskning visar på att det finns brister i 

jämförbarhet och att GRI:s riktlinjer ger allt för stor flexibilitet för företag i deras upprättande av 

hållbarhetsrapporter (Bradford, Earp, Showalter & Williams 2017; Langer 2006; Zsóka & Vajkai 

2018). Som ett svar på detta problem gjorde GRI ett försök att förbättra sina standarder genom ett 

program med tillägg till sina standarder med branschspecifika instruktioner, detta för att bland 

annat öka jämförbarheten (Global Reporting Initiative 2019). Dessa är ännu inte tillgängliga för 

alla branscher, men de arbetar med en utökning. Programmet var även ett svar på en FN-rapport 



 

   

 

 

   

 

     

som beskrev att en ökad tydlighet behövs inom specifika sektorer för att visa på vad som är de 

viktigaste problemen och utmaningarna inom varje bransch utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Ett av de största miljöproblemen idag är växthusgaser och luftföroreningar. Det som bidrar mest 

till detta problem är transportindustrin (World Economic Forum 2018; Naturvårdsverket 2018a). 

Detta kan vi även se i statistik från figur 1 nedan som är insamlat av Naturvårdsverket, (2018b) 

som redovisar utsläpp av inrikes transporter mellan åren 1990 till 2017, där vägtrafik står för en 

överlägsen majoritet av utsläppen. 

 
Figur 1 Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Naturvårdsverket 2018b) 

 

På grund av detta ligger det ett stort ansvar på företag som är fordonstillverkare och företag vars 

verksamheter ligger i fordonsindustrin generellt, att minska deras miljöpåverkan och i synnerhet 

redovisa detta. Anledningen till detta, är dels utsläpp från deras interna produktion, men också i 

stor utsträckning deras slutprodukter som används av företag och privatpersoner. Detta eftersom 

slutprodukterna står för majoriteten av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter 

(Naturvårdsverket 2018a). Ett annat skäl till att fordonsindustrin hamnat i centrum i denna fråga, 

är att det inte uteslutande är deras produkter som bidrar till luftföroreningar, utan deras värdekedja 

i sin helhet därmed. Denna industris utsläppskvot, jämfört med andra industrier, är därför i en 

betydande position att ha en stor inverkan i minskning av utsläpp, vid eventuella optimeringar i 

hela dess värdekedja samt deras slutprodukters påverkan. 

1.2 Problemdiskussion 

Sedan EU-direktivet 2014 (Direktiv 2014/95/EU) har Sverige år 2016 åtagit sig att införa en lag 

som gör det obligatoriskt för stora företag att producera en hållbarhetsrapport varje räkenskapsår. 

I Sverige gäller detta kravet de företag som uppfyller minst två av tre parametrar, i fråga om 



 

   

 

 

   

 

     

medelantal anställda, omsättning och balansomslutning, som studien senare kommer avhandla i 

avsnitt 2.2. 

 

Trots att hållbarhetsredovisningen har uppnått en viss grad av institutionalisering, visar tidigare 

forskning att det finns stora brister i dagens praxis genom att företagen hållbarhetsredovisar olika 

mängder och olika typer av indikatorer (Lozano & Huisingh 2011). Det finns studier som talar om 

att företag redovisar till olika intressenter, som i sig har olika intressen som företagen försöker 

uppfylla (Bradford, Earp, Showalter & Williams 2017; Langer 2006; Zsóka & Vajkai 2018). 

Studierna påpekar att rapporterna fortfarande är relevanta för samtliga intressenter. Du, Yun, 

Bhattacharya & Sen (2017) samt Swarnapali & Le (2018) visar att hållbarhetsredovisning har en 

positiv påverkan på värderingen av noterade bolag, och därmed att hållbarhetsredovisningen ger 

fördelar för aktieägarna. 

 

Det finns forskning som behandlar intressenters påverkan inom upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen. Clarkson (1995) menar att företag hellre hanterar förhållanden med 

intressenter än samhället i stort. När det gäller konsumenter som intressenter, konkluderar Bradford 

et al. (2017) att det som företagen rapporterar inte är helt i linje med vad konsumenterna anser är 

viktigast. De hittade bland annat att konsumenter visar stort intresse för risk och compliance delen 

av hållbarhetsrapportering, men är inte intresserade av den ekonomiska aspekten av 

hållbarhetsrapportering. Däremot efterfrågar de mer information kring social rättvisa. En studie 

visar att indiska företag listade på den indiska börsen, som upplever tryck från samhället och 

konsumenter har högre kvalité på sin hållbarhetsrapportering. Anställda på samma företag har 

också en positiv inverkan på rapportkvalitén när de sätter press på företaget (Rudyanto & Veronica 

Siregar 2018). Det blir också allt vanligare att organisationer använder sig av interna- och 

interimskonsulter för att försäkra sig om sin egen hållbarhetsredovisning. Denna metod innebär att 

man integrerar olika aspekter för validering av siffror i upprättning av hållbarhetsrapporter. En 

studie har visat att det blir allt vanligare att försöka inkludera och föra olika intressenters talan in i 

hela processen kring upprättning av hållbarhetsrapporter (Manetti & Toccafondi 2012). 

 

Tidigare forskning visar att det kan finnas skillnader i praxis i hållbarhetsrapportering mellan olika 

bolag. En särskild studie fann även att bolag inom en koncern hade olika praxis vad gäller 

hållbarhetsredovisning (Amoako, Lord & Dixon 2017). Detta påpekar att skillnader i rapportering 

kan vara stora då det redan kan finnas betydliga olikheter inom en enda koncern. Därför finns det 

en möjlighet att studien kommer observera väsentliga skillnader i praktisk utformning mellan olika 

företag som verkar inom samma bransch och värdekedja (Higgins, Milne & Gramberg 2015; 

Cunha, Moneva 2018; Higgins, Stubbs, & Milne 2018). Dessutom kom Boiral & Henri (2015) i 

sin studie om jämförbarhet med fokus på GRI fram till att jämförbarheten inte var tillräcklig i deras 

hållbarhetsredovisningar.  

 

I frågan om jämförbarhet finns det ett flertal studier som undersökt samt bekräftat brister som finns. 

Amoako, Lord & Dixon (2017) undersökte fem gruvföretag i olika länder under samma koncern 

och deras hållbarhetsrapportering. Trots att företagen existerar under samma moderbolag och inom 

samma bransch, var hållbarhetsredovisningen väldigt olika. Detta ger en indikation att skillnader i 

rapportering kan vara stora, då det redan finns betydliga skillnader inom en och samma koncern. 

Därför finns det en möjlighet att studien kommer observera väsentliga skillnader i praktisk 

utformning mellan olika företag som verkar inom samma bransch och värdekedja (Higgins, Milne 

& Gramberg 2015; Cunha, Moneva 2018; Higgins, Stubbs, & Milne 2018). Dessutom kom Boiral 



 

   

 

 

   

 

     

& Henri (2015) i sin studie om jämförbarhet med fokus på GRI fram till att jämförbarheten inte 

var tillräcklig i bolagens hållbarhetsredovisningar. Zsóka & Vajkai (2018) nämner att GRI är det 

vanligaste ramverket för hållbarhetsredovisning i större bolag och att brister i jämförbarhet finns, 

eftersom den flexibilitet som ges av GRI standarder är för stor. Även inom samma GRI standard 

finns det betydliga skillnader mellan olika hållbarhetsredovisningar.  

 

Higgins, Milne & Gramberg (2015) finner i sin studie att företag som har större miljöpåverkan är 

mer benägna att hållbarhetsredovisa. Detta kan kopplas till studien av Higgins, Stubbs & Milne 

(2018), som kom fram till att företag som upplever mer press av omgivningen lade mer vikt på att 

hållbarhetsredovisa, vilket kan vara både bra och dåligt. Det är bra på det sätt att företagen 

motiveras till att redovisa deras hållbarhetsarbete och ta ansvar. Däremot kan det leda till att 

företagen endast gör det för att tillfredsställa omgivningens ställda förväntningar och inte 

nödvändigtvis levererar rapporter som visar den verkliga bilden av företaget. Konsekvensen av en 

undermålig hållbarhetsrapport är att informationen inte kan användas för den interna styrningen, 

vilket försvårar företagens eget hållbarhetsarbete. Liesen, Hoepner, Patten & Figge (2015) har i sin 

studie om omgivningens påverkan kommit fram till att de studerade företagen svarade på trycket 

från intressenterna med att hållbarhetsredovisa mer, trots att den information som rapporterades 

var väldigt bristfällig och användes i ett manipulativt syfte. Med detta i beaktande kan man 

undersöka industrier som har större miljöpåverkan jämfört med andra industrier, likt Boiral och 

Henri (2015), och ett exempel på detta är fordonsindustrin. Industrin arbetar med allt från metaller 

och plast till kemikalier och bränslen, där konsumenterna med slutprodukten, i deras ägande, 

fortsätter att påverka miljön i flera år framöver. Detta gäller inte nödvändigtvis bara 

fordonstillverkare, exempelvis Volvo eller Scania, utan även deras underleverantörer som 

tillverkar material till produktionen eller andra företag som tillverkar produkter eller tillbehör som 

hör till fordon. 

 

Med denna bakgrundsinformation som utgångspunkt, kommer denna studie fördjupa sig i den 

problematik vad gäller jämförbarheten mellan olika hållbarhetsrapporter inom fordonsindustrin. 

Studien kommer att behandla hållbarhetsredovisningar från ett räkenskapsår från sju företag inom 

fordonsindustrin. Tre av företagen tillverkar antingen bilar eller lastbilar och de resterande 

företagen är underleverantörer och tillverkar produkter som hör till fordon. Detta kommer att göras 

för att undersöka om företagen går att jämföra och urskilja vilken typ av information de använder. 

Vid jämförelsen blir det viktigt att ha i beaktande, att varje företag är unikt och har sina individuella 

utmaningar inom hållbarhet. Trots detta kan man tycka att företagens rapportering kan vara något 

likartade, eftersom de verkar inom samma industri och har liknande hållbarhetsfrågor och 

utmaningar. Området har valts även för att undersöka intressenters inflytande på företagen. Med 

beaktande att även om företagen verkar inom samma industri kan de ha olika intressentgrupper, 

vilket kan förklara eventuella skillnader i hållbarhetsredovisningarna. Intressentperspektivet 

kommer ligga till grund för analys av studiens resultat. 

 

 

 

 



 

   

 

 

   

 

     

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka jämförbarheten av hållbarhetsredovisning inom svenska 

fordonstillverkare och underleverantörer som är en del av samma värdekedja inom 

fordonstillverkningsbranschen. Studien ska bidra till en ökad förståelse av 

hållbarhetsredovisningens utformning inom svensk fordonsindustri. Genom en fördjupning i ämnet 

kan det skapas belägg för förbättringsområden kring utformningen hållbarhetsredovisningen. Vi 

studerar problematiken genom följande frågor: 

 

❏ Hur skiljer sig hållbarhetsredovisningarna åt inom fordonsindustrin? 

 

❏ Vilka möjligheter finns till förbättring av jämförbarhet mellan företag inom 

fordonsbranschen?  



 

   

 

 

   

 

     

2 Referensram 
 

 

I detta kapitel presenteras de huvudområden som arbetet berör samt övrig information som är 

användbar för att läsaren ska förstå helheten.  

 

2.1 EU Direktiv 2014/95/EU 

EU-direktivet röstades fram år 2014 och gjorde det klart att företag inom EU med fler än 500 

anställda, ska börja upprätta en årlig hållbarhetsredovisning, s.k. icke-finansiell redovisning. EU-

medlemmarna ska implementera detta direktiv inom två år från att det gick igenom den 22 oktober 

2014. Motiveringen bakom direktivet handlar om att organisationer på ett transparent och 

jämförbart sätt skall kunna redovisa sina prestationer inom hållbarhet. Företagen ska då uppge 

information om hur de verkar inom sociala och miljömässiga utmaningar samt hanteringen av dessa 

(Direktiv 2014/95/EU). Denna information skall vara till hjälp för investerare, konsumenter och 

andra intressenter att göra en värdering av företagens icke-finansiella prestation, samt att 

uppmuntra företagen att utföra hållbara verksamheter (European Commission, u.å.). Enligt 

direktivet skall företagen uppge information om vissa frågor och vad företagen gör inom dessa. 

Frågorna är: 

 

1. Skydd för miljön 

2. Hur de behandlar anställda och socialt ansvarstagande 

3. Mänskliga rättigheter 

4. Anti-korruption och mutor 

5. Mångfald inom styrelse med tanke på ålder, kön, utbildnings- och arbetserfarenhet 

 

Direktivet skall göra det lättare att jämföra hur företagen arbetar med hållbarhetsfrågor, men tanken 

är att företagen även får stor flexibilitet i att besluta vilken information som de anser är mest 

relevant och användbar (European Commission, u.å.). Enligt direktivet ska dock företagens rapport 

åtminstone behandla de ovannämnda frågorna, vilket innebär att företagen måste styrka vilka 

ytterligare frågor som är väsentliga och varför de är det. Om det finns risker att företagets 

verksamhet resulterar i konsekvenser inom de ovannämnda frågorna, skall de redovisa detta. Detta 

gör de genom att, där det är relevant, redovisa för eventuella risker med avseende på 

affärsförbindelser, produkter eller tjänster och hanteringen av dessa. När företagen ger 

upplysningar om hållbarhetsfrågorna ska de redogöra för sin affärsmodell och dess inverkan på 

hållbarhetsaspekter. Företagen ska även redovisa vilka policy som företagen följer i dessa frågor 

och resultatet av dessa, samt icke-finansiella indikatorer som är relevanta för deras verksamhet 

(PWC 2016). 

2.2 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 

EU-direktivet 2014 ledde till att Sveriges regering 16 juni 2016 föreslog en lagändring som sedan 

stiftades, med följande bakgrund: 

 

“Regeringen föreslår att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med 



 

   

 

 

   

 

     

upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption. Rapporten ska beskriva bl.a. företagets policy i hållbarhetsfrågor 

och de väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet. Företagets revisor ska 

kontrollera om en hållbarhetsrapport har upprättats. Även vissa koncerner ska 

hållbarhetsrapportera.” (Justitiedepartementet 2016). 

 

Enligt ÅRL 6 kap 12 § är det sex områden som lagkravet nämner ska ingå i en hållbarhetsrapport: 

1. Företagets affärsmodell 

2. Den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har 

genomförts 

3. Resultatet av policyn 

4. De väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet inklusive, 

när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får 

negativa konsekvenser,  

5. Hur företaget hanterar riskerna  

6. Centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten. 

 

Dessa sex avsnitt från årsredovisningslagen är till för att upplysa allmänheten om hur 

organisationer arbetar med hållbarhetsfrågor. De handlar främst i avseende om miljö, sociala 

förhållanden, hantering av personal, mänskliga rättigheter och förhindrande av korruption. Dessa 

frågor tas med för att ge en förståelse kring ett företags utveckling, ståndpunkt, resultat och 

konsekvenser av deras arbete i dessa frågor. 

 

Den första lagstadgade hållbarhetsrapporten utgavs för första gången vid sidan av 2018 års 

finansiella rapportering, som avspeglar räkenskapsåret 2017 (Justitiedepartementet 2016). 

De företag som omfattas av denna lagstiftning är ännu strängare än det initiala EU-direktiv. Det 

finns tre parametrar, varav två som företaget, oavsett bolagsform måste uppfylla under de senaste 

två räkenskapsåren för att vara tvungna att upprätta en hållbarhetsredovisning. De parametrar som 

avhandlas enligt ÅRL 6 kap 10 §: 

 

1. Medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250 

2. Företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor 

3. Företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor 

 

Hållbarhetsrapporten kan offentliggöras på olika sätt, där man kan släppa den tillsammans med den 

finansiella rapporten. Man kan också göra det skilt från den finansiella rapporten, då ska den 

offentliggöras tillsammans med förvaltningsberättelsen eller på företagets hemsida. När det är 

lämpligt ska hållbarhetsrapporten även innehålla förtydligande information kring de belopp som 

tas upp i årsredovisningen. Det gäller även att hänvisa till de riktlinjer som företaget utgått ifrån 

vid upprättningen av rapporten (Justitiedepartementet 2016). 

2.3 Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility (CSR) är ett begrepp som behandlar företagens sociala ansvar 

gentemot samhället (Wang, Tong, Takeuchi & George 2016). CSR betyder att företag ska ta ansvar 

för de effekterna som deras verksamhet har på deras miljö och samhället i stort, inte bara för deras 

lönsamhet. Begreppet har funnits sedan sextiotalet och har idag en bred acceptans bland 



 

   

 

 

   

 

     

internationella stora bolag och den allmänna befolkningen. CSR är dock inte helt okontroversiellt: 

antagandet att företag har ett ansvar gentemot samhället utöver deras aktieägare går emot de idéerna 

som till exempel den inflytelserika nationalekonomen Milton Friedman (1962) förespråkade. Idag 

används begreppet för att beskriva ett managementkoncept som handlar om att integrera socialt 

ansvar i hela företagets verksamhet, och inte begränsa det till externa aktiviteter såsom välgörenhet 

(United Nations Industrial Development Organisation 2019). Socialt ansvar under CSR förstås som 

hållbar utveckling i stort, och täcker därmed flera möjliga områden som till exempel 

koldioxidutsläpp, fackliga relationer, arbetsomständigheter, återvinning m.m. 

2.4 Triple-Bottom-Line 

Redovisning är ett av de viktigaste kommunikationsmedel organisationer har mot sina intressenter 

(Deegan 2011) och rapportering en betydande del av CSR tänkandet. CSR är nära kopplad till 

“Triple-Bottom-Line” (TBL): ett redovisningsramverk som vägleder företag att redovisa mer än 

den traditionella finansiella redovisningen. Under TBL ska organisationen redovisa tre olika 

“resultat”: det sociala, det miljömässiga och det ekonomiska. Det finns dock inget standardiserat 

regelverk som beskriver vilka indikatorer som kan användas för att mäta de miljömässiga och 

sociala resultat av ett företag, samt att vissa indikatorer kan passa under fler än ett ansvarsområde. 

Detta leder till att organisationer kan identifiera indikatorer som berör fler än ett område och därför 

redovisar dessa under fler än ett av ansvarsområdena. Det finns vissa av dessa indikatorer som 

företag identifierat kan också hamna under fler än ett av de tre ansvarsområdena (Elkington 1997). 

Olika företag har även olika intressenter och olika verksamheter och de tre ansvarstaganden 

kommer därmed att skilja sig åt mellan organisationerna.  

2.4.1 Miljöansvar 

 

När det gäller miljöansvaret för företag, pratar Elkington (1997) om “Naturkapital” som ett mått 

för detta. Han nämner att förstå vad naturligt kapital egentligen innebär är det första och mest 

kritiska steget för ett företag att veta om de är miljömässigt hållbara eller inte. Elkington (1997) 

definierar naturligt kapital som mer än exempelvis antalet träd i en skog och deras värde. Det är ett 

konstant utvecklande koncept, där det handlar om att se det underliggande naturliga värdet som 

finns som stödjer hela ekosystemet. För en skog kan det handla om att de träd som används, 

producerar virke, som i sin tur leder till produktionen av många olika produkter. Det finns dock 

mer till skogen och det kan vara skogens roll i att hantera växthusgaser, reglera vatten och luften i 

atmosfären, samt växt- och djurlivets beroende av skogens hälsa som i sin tur påverkar andra typer 

av marknader. 

 

Vidare utvecklar Elkington (1997) konceptet genom att dela upp det i två huvuddelar, “kritiskt 

naturligt kapital” och förnybar, ersättningsbar eller utbytbart naturligt kapital. Den kritiska 

behandlar naturligt kapital som är kritiskt till bevarandet av livet och ekosystemens integritet. Det 

förnybara naturliga kapitalet kan vara fortplantning eller förflyttning av känsliga ekosystem, och 

ersättnings- eller utbytbart kan vara solcellspaneler i utbyte av begränsade fossila bränslen 

(Bebbington & Gray 1996). 

 

Under tiden Elkington (1997) skrev och publicerade sin bok, säger han att miljöredovisning 

fortfarande var väldigt nytt men att forskningen om det ökade stadigt (Gray, Bebbington & Walters 

1993; Rubenstein 1994; van Dieren 1995). Elkington (1997) nämner att miljöredovisning ska sikta 



 

   

 

 

   

 

     

mot att: balansera miljömässiga för- och nackdelar genom traditionell redovisningsmetod; 

identifiera miljömässig omsättning och kostnader inom traditionella redovisningssystem; utveckla 

nya sätt att värdera som uppmuntrar bättre beslut av ledningen och ökade investeringar i att skydda 

och förbättra miljön; utveckla nya prestationsmått för att följa utvecklingen; och experimentera 

med olika metoder där hållbarhetsfrågor kan mätas och sättas in i traditionell redovisning (Gray, 

Bebbington & Walters 1993). 

 

Elkington (1997) ger förslag på indikatorer som ska reflektera riskerna för miljön. Dessa inkluderar 

en del finansiella indikatorer såsom efterföljande av lagen, kostnader för skadestånd, böter 

försäkring och andra juridiskt relaterade kostnader. Däremot förklarar Elkington (1997) att det även 

behövs mått som visar företagens påverkan, dessa kan vara: antalet klagomål mot företaget; 

värdekedjans påverkan i skapandet av en produkt; användning av energi, material och vatten i 

produktion; potentiellt förorenande utsläpp; miljömässiga faror och risker; mängden avfall; 

konsumtion av kritiskt naturligt kapital; och prestationsmått som är satta av standarder eller 

regelverk från ledande kunder samt miljö- och etik fokuserade investeringsfonder. 

2.4.2 Socialt ansvar 

 

Elkington (1997) definierar socialt kapital i olika delar. Den ena delen handlar det om human 

kapital, vilket berör hälsovård, färdigheter och utbildning. Däremot säger han att det även måste 

täcka ett bredare socialt ansvar för samhällets hälsa och potential till att skapa värde. Socialt 

ansvarstagande ökar tillit i samhället mellan företag, industrier och deras externa intressenter. 

Tilliten gör att de kostnader som uppstår utifrån misstro mellan olika aktörer försvinner.  

 

Att redovisa socialt ansvar innebär att redogöra för den påverkan som organisationen har på 

människor både på insidan och utanför (Elkington 1997). Detta kan innebära att problem som 

behöver behandlas handlar om vilken relation organisationen har med samhället, deras 

produkters/tjänsters säkerhet, anställning av minoritetsgrupper samt deras engagemang i att 

utbilda, sponsra eller donera till generösa ändamål. Elkington (1997) nämner även om att 

överarbete är ett viktigt område för organisationer att tänka på. 

 

Indikatorer som kan användas för att redovisa för det sociala kapitalet nämner Elkington som 

forskning på djur, tillverkning av vapen eller annan försäljning till militär, samhällsrelationer, andel 

anställda som tillhör minoritetsgrupper, mänskliga rättigheter, inblandning i kärnkraft, ansvarslös 

marknadsföring, följa rättigheter gällande mark, förtryckande regim, bidrag till politiska ändamål, 

förhållande till handelssamarbeten, löner och arbetsförhållanden samt kvinnliga rättigheter 

(Elkington 1997). 

2.4.3 Ekonomiskt ansvar 

 

Elkington (1997) säger i generella termer att ekonomiskt ansvar handlar om att se över de 

ekonomiska resurserna organisationen har, att de är behandlade på ett ekonomiskt hållbart sätt. 

Ekonomiska resurser som begrepp blir allt mer brett på grund av att organisationer integrerar sig 

allt längre in i kunskapsekonomin som börjar innefatta mer än fysiskt och finansiellt kapital. 

Human- och intellektuellt kapital är nutida begrepp som organisationer förhåller sig till för att 

identifiera exempelvis företagets fördelar i form av rykte och arbetskraftens erfarenheter och 

kunskaper som organisationen är uppbyggd på. Det ekonomiska ansvaret på djup nivå kan ha olika 



 

   

 

 

   

 

     

stark- och även vital inverkan på organisationens överlevnad eller övertag på marknaden 

(Elkington 1997). 

 

De förhållandevis nya indikatorerna för redovisningsmetoderna gällande ekonomiskt ansvar är 

unika, då de inte finns någon institutionaliserad standard. Dessa är unika utifrån varje organisations 

situation. Det ekonomiska ansvaret är en långsiktig kombination av de olika ansvaren. De behöver 

redovisas på ett sådant sätt att man som intressent kan förstå statusen av organisationens 

hållbarhetsarbete, både kostnadsmässigt och välstånd. Exempel på indikatorer kan vara: långsiktig 

hållbar översikt över bolagets kostnader, efterfrågan på de produkter bolaget erbjuder och olika 

indikatorer på arbetskraftens välmående (Elkington 1997; Smith 1992). 

2.5 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative är en internationell organisation som har funnits sedan 1997 och hjälper 

organisationer att hållbarhetsredovisa. GRI har utvecklat en samling av standarder (Global 

Reporting Initiative 2015) som tillsammans ger ett ramverk för upprättandet av 

hållbarhetsrapporter. Det finns hundratals standarder som är uppdelade i TBL:s områden: socialt-, 

ekonomiskt- och miljömässigt ansvar. Elkington (1997) nämner att det finns indikatorer som kan 

hamna inom fler än ett ansvarsområde, då vissa indikatorer kan få vissa delar inom ansvarsområden 

att bli tätt förankrade med varandra. Trots att GRI rapportering inte är obligatorisk enligt lag, har 

ramverket blivit det ledande sättet att hållbarhetsrapportera för större företag i Europa. GRI:s 

standarder har en “multi-stakeholder approach”, d.v.s. de riktar sig mot flera olika intressenter. Det 

betyder att företag kan använda sig av GRI:s standarder för att kommunicera information om deras 

verksamhet som är relevant till alla möjliga intressenter och inte bara aktieägare.  

 

Av särskilt relevans till den här studien är GRI:s roll i standardiseringen av hållbarhetsrapportering 

mellan olika organisationer. I formulerandet av deras standarder använder GRI sig av några 

redovisningsprinciper som har sin grund i finansiell bokföring. En av dem är jämförbarhet, som 

GRI beskriver som följande: 

 

“The organization should select, compile and report information consistently. The reported 

information should be presented in a manner that enables stakeholders to analyze changes in the 

organization’s performance over time, and that could support analysis relative to other 

organizations. Comparability is necessary for evaluating performance. Stakeholders using the 

report should be able to compare information reported on economic, environmental and social 

performance against the organization’s past performance, its objectives, and, to the degree 

possible, against the performance of other organizations.” (Global Reporting Initiative 2015). 

2.6 Intressentteorin 

Intressentteorin försöker ge en förklaring till förhållandet mellan organisationen och dess 

intressenter. Till skillnad från legitimitetsteorin, fungerar legitimitet inom intressentteorin som ett 

flertal sociala kontrakt, beroende på de intressenter som organisationen identifierat (Guthrie, Petty 

& Ricceri 2006). Intressentteorin förklarar på så sätt organisationers agerande utifrån dessa olika 

kontrakt, som kan stå i konflikt med varandra. Enligt teorin försöker flera intressentgrupper 

ständigt att styra organisationen åt olika håll (Deegan & Unerman 2011). Påverkan av de olika 

intressentgrupper och deras relativa makt över organisationen studeras under intressentteorin. 



 

   

 

 

   

 

     

Desto viktigare en intressent är för organisationens fortlevnad, desto mer vikt ledningen av 

organisationen kommer att lägga på att förvalta förhållandet med denna intressent (Gray, Owen & 

Adams 1996; Bailey, Harte & Sugden 2000; Buhr 2002). Det uppstår en hierarki av intressenter 

baserade på hur mycket av organisationens resurser varje intressent kontrollerar (Ullman 1985) där 

de som är högst upp kan ställa många och komplexa krav (Wallace 1995) och de som är längst ner 

kommer att ignoreras (Bailey, Harte & Sugden 2000; Buhr 2002).  

 

Begreppet “intressent” kan ha flera definitioner varav Freeman (1984) definierar den som en grupp 

eller individ som kan påverka eller är påverkad av utvecklingen av organisationens mål. Det finns 

flera andra definitioner som har Freemans (1984) definition som grund, men som valt att 

komplettera med att “kategorisera” intressenter. Däribland identifieras primära och sekundära 

intressenter utifrån organisationens situation (Clarkson 1995). 

 

Intressentteorin är viktig för denna studie då hållbarhetsredovisning (och annan rapportering) är 

djupt förknippad med maktförhållandet mellan organisation och intressent. Teorin kommer ligga 

till grund som perspektiv för att skapa förståelse till varför organisationer redovisar som de gör, 

utifrån att de redovisar för sina identifierade intressenter. Kommunikation är ett essentiellt verktyg 

för en organisation att handskas (eller manipulera) dess förhållande med en intressent (Gray, Owen 

& Adams 1996). Rapportering sker enligt legitimitetsteorin för att tillfredsställa de olika 

intressenternas krav på information. Vad som väljs att rapporteras, och på vilket sätt, kommer att 

avgöras beroende på organisationens bedömning av vilka intressenter som ligger högst upp i 

hierarkin. Utifrån detta teoretiska perspektiv kan det alltså förväntas att hållbarhetsredovisningar 

kommer att rikta sig mot de intressenter som kontrollerar mest av organisationens resurser och inte 

nödvändigtvis mot de som påverkas mest av organisationens verksamhet. Till exempel skulle 

aktieägare, kreditorer och myndigheter i företagets hemland förmodligen ha större inverkan på 

rapporteringen än anställda hos en leverantör eller genuina miljööverväganden. 

 

Studiens fokus på nuvarande praktik i upprättandet av hållbarhetsrapporter har som avsikt att 

klargöra de konkreta överväganden som styr rapporteringen. Teorin kan förklara varför 

rapporteringen ser ut som den gör och hur eventuella brister kan växa fram (och även vara 

önskvärda för organisationen) i strävan efter bättre förhållanden med de olika intressentgrupperna.  

2.7 Sammanfattning 

Ämnet CSR är grunden till att företag ska agera hållbart med världens resurser och är i en position 

att ta ansvar över dess handlingar för att verka hållbart långsiktigt. Ämnet har med åren växt och 

blivit en institutionaliserad del av organisationer, samhälle och lagstiftare (De Villiers & Alexander 

2014). CSR är en föregångare som skapat framväxten av koncepten TBL och GRI. Förståelsen av 

CSR är en förutsättning för att förstå begreppen TBL och GRI med dess ramverk. 

 

EU-direktivet (Direktiv 2014/95/EU) är en produkt av engagemanget för CSR:s utveckling och är 

huvudanledningen till att Sveriges regering 2016 stiftade lagen om hållbarhetsrapportering 

(Justitiedepartementet 2016). Denna information är relevant till studiens syfte som underliggande 

förståelse för företagens situation, d.v.s. vad det är som förväntas av dem, både från samhället men 

också av lagstiftare som kan påverka utformningen av deras rapporter. Hur företagen skall 

hållbarhetsrapportera sägs inte specifikt, det institutionaliserade tillvägagångssättet är utifrån GRI. 



 

   

 

 

   

 

     

Initiativet i sin tur kommer ifrån Triple-bottom-line-teorin vilken är en stor beståndsdel kring 

litteraturen om CSR (Elkington 2004). 

 

Empirin kommer därför att delas upp i de tre ansvarsområdena i TBL och kommer att ta hjälp av 

GRI-ramverken för att kunna jämföra organisationernas olika hållbarhetsrapporter. Anledningen 

till studiens utformning efter TBL:s ansvarsområden är att TBL ger en teoretisk bakgrund till GRI:s 

konkreta utformning. Intressentteorin kommer att ligga till grund för att observera och analysera 

dessa skillnader. Därmed kan studien komma fram till potentiella förbättringsåtgärder för att lösa 

de brister vi identifierat gällande jämförbarhet. För att observera dessa skillnader/likheter kommer 

intressentteorin ligga till grund för att kunna analysera hur de skiljer sig samt för att se potentiella 

förbättringsåtgärder där det finns brister i jämförbarhet. Detta eftersom att tidigare forskning visar 

på att organisationer hållbarhetsredovisar utifrån dess unika situationer som kan vara i förhållande 

till olika typer av intressenter (Bradford, Earp, Showalter & Williams 2017; Langer 2006; Zsóka 

& Vajkai 2018). 

 

 
Figur 2 Visuell representation av utvecklingen av hållbarhetsrapportering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

   

 

     

3 Metod 
 

 

I detta kapitel redogörs det valda tillvägagångssättet för studien, dess utformande samt 

hanteringen av insamlat material. 

 

3.1 Val av metod 

Studiens frågeställningar och syfte krävde data i form av empiri, som ger en inblick i 

hållbarhetsredovisningens innehåll. Syftet har varit att studera jämförbarhet och 

förbättringsmöjligheter inom det studerade området, vilket ledde till att vi valde att utföra en 

kvalitativ innehållsanalys av hållbarhetsrapporter. Tillvägagångssättet behövdes för att vi skulle 

kunna identifiera relevanta områden i rapporterna för denna studie. Det identifierade materialet 

delades sedan upp i tre ansvarsområdena inom TBL. Empirisk data från innehållsanalysen har 

redovisats i löpande text. Vi har även valt att använda inslag av kvantitativ datainsamling av GRI-

standarder för att visualisera datamaterialet och komplettera analysen (Bryman & Bell 2015). 

Datainsamlingen upprättades i ett Excel ark som innehöll information om vilka GRI-standarder de 

olika företagen hade redovisat i sina hållbarhetsrapporter. Därefter presenterades denna data i form 

av diagram och tabell som finns under bilagor. 

3.2 Urval 

Urvalet i denna studie har varit ett målstyrt urval av teoretisk typ eftersom vi försökte skapa en 

teoretisk förståelse utifrån studiens empiriska resultat (Glaser & Strauss 1967). Vårt fokus låg på 

tillverkande företag inom fordonsindustrin som omfattas av lagen om redovisningsplikt 

(Justitiedepartementet 2016). Bolagen som har studerats behövde även rapportera deras 

hållbarhetsredovisningar enligt GRI-standarder, eftersom vi också valde att analysera dem utifrån 

enskilda GRI-standarder. Dessa krav valdes eftersom det underlättade jämförelsen mellan 

företagen med samma förutsättningar. På grund av detta begränsades urvalet, eftersom vissa större 

aktörer inom fordonsindustrin inte rapporterade enligt GRI. Urvalet bestod utav sju bolags 

hållbarhetsredovisningar från räkenskapsåret 2018. Rapporterna från detta räkenskapsår valdes för 

att ge en så tillförlitlig bedömning som möjligt, när det gäller nuläget.  

Intresset som låg bakom detta urval på inrikes-nivå grundade sig i upptäckten om en studie som 

hade undersökt en stor gruvbolagskoncern. Koncernens dotterbolag verkade internationellt över 

flertalet kontinenter och deras hållbarhetsrapporter skiljde sig åt i innehåll (Amoako, Lord & Dixon 

2017). Denna upptäckt gjorde det intressant för oss att undersöka hur bolag inom samma bransch 

och lokalt inom samma land hållbarhetsredovisade. Ännu en anledning till att vi avgränsade oss 

till en marknad, är att implementeringen av EU-direktivet kring hållbarhetsredovisning har skett 

land-för-land vid olika tillfällen samt genom olika konkreta lagar och regler (Direktiv 

2014/95/EU). 

3.3 Analysmetod 

Jämförelsen av företagens hållbarhetsredovisningar bestod utav en innehållsanalys (Bryman & Bell 

2015). Hållbarhetsredovisningarna lästes igenom utifrån ett ramverk som bestod av tre teman som 



 

   

 

 

   

 

     

TBL berörde. Innehållsanalysen gjordes genom fyra steg; inläsning av rapporterna, jämförelse av 

GRI-index, analys av lik- och skiljaktigheter av de rapporterade standarderna och slutligen en 

intressentanalys. Intressentanalysen behandlade företagens egna identifierade intressenter med 

hjälp av intressentteorin. Behandlingen diskuterade om valet av intressenter förklarade eventuella 

lik- och skiljaktigheter i val och tolkning av standarder. Kapitlet om empiri och analys har delats 

upp i enlighet med de tre ansvarsområdena inom TBL. Detta gjordes för att skapa en röd tråd för 

läsaren och även skapa en strukturerad vägledning. Rubrikerna presenteras nedan: 

● Miljöansvar 

● Socialt ansvar 

● Ekonomiskt ansvar 

3.4 Metodreflektion 

Det hade varit möjligt att göra en ren kvantitativ studie istället, ett exempel kunde ha varit att göra 

en studie där vi tog oss an ett stort urval av de största svenska aktiebolagen i Sverige. Därefter hade 

vi kunnat göra en statistisk analys över storleken på deras hållbarhetsredovisning och även 

identifiera liknande indikatorer. Det skulle kunna vara hur många gånger de nämnde vissa begrepp 

samt hur stor omfattning vissa ämnen inom hållbarhet fått inom respektive kapitel. 

Vi ansåg att en ren kvantitativ studie inte skulle ge oss vårt önskvärda resultat. Detta eftersom vi 

försökte skapa en djupare förståelse för rapporternas innehåll, medan en kvantitativ studie skulle 

visa ytlig data. Urvalet för datainsamling var också för begränsad för att kunna dra signifikanta 

slutsatser från statistisk analys av intressenternas påverkan på företagen. Vi ansåg att den 

kvalitativa studien ger oss större djupdykning av hur ämnet ser ut, vilket gav studien en ökad 

reliabilitet (Bryman & Bell 2015; Mason 1996). Intervjuer eller en enkätstudie hade kunnat göras. 

Däremot ansåg vi att en enkätstudie inte hade gett oss en tillräckligt djup insyn i företagens 

hållbarhetsredovisning för att kunna samla in information till analys kring jämförbarhet. Intervjuer 

med hållbarhetsansvariga redovisare skulle förmodligen ha gett oss den insynen i 

hållbarhetsrapportering som vi eftersträvade i denna studie. Studiens initiala metod var att utföra 

en rad semistrukturerade intervjuer. Dock var antalet respondenter som ville delta i studien för 

begränsat.  

3.5 Etiska överväganden 

Denna studie krävde inte att vi tog hänsyn till särskilt många etiska överväganden. Eftersom studien 

inte använde data från respondenter eller subjekt, utan berörde endast offentlig information från 

företagens egna rapporter. Studien fick inget finansiellt stöd och hade därmed inga finansiella 

intressekonflikter som skulle kunna påverka resultatet. Därför ansåg vi att den viktigaste faktorn 

gällande etik var att representera de valda bolagens hållbarhetsredovisningar på ett rättvisande sätt. 

 

 

 



 

   

 

 

   

 

     

4 Empiri  
 

 

I detta kapitel presenteras innehållet i de valda företagens hållbarhetsredovisningar. Tre primära 

ansvarsområden har valts enligt GRI och dessa har strukturerats på ett sätt som separerar 

berättelser och specifika mått i två olika stycken för att göra en jämförelse så enkelt som möjligt. 

 

4.1 Volvo Cars 

Volvo Cars designar, utvecklar, tillverkar och säljer en rad bilar och tjänster inom 

premiumsegment däribland sedan, mångsidiga kombibilar och SUV:ar. Bolaget är baserat i 

Göteborg, Sverige och har produktion i tre världsdelar, däribland Nordamerika, norra Europa 

och östra delen av Asien, med Indien som undantag. År 2018 hade Volvo Cars en försäljning på 

253 Mdkr och 42 908 anställda. Volvo Cars identifierar 13 olika intressenter i deras 

hållbarhetsredovisning: leverantörer, investerare, lokala samhällen, medarbetare, akademiska 

institut, kunder, NGO:s, försäljare, opinionsledare, industrinätverk, industri- och 

konsumentföreningar, media och myndigheter (Volvo Cars 2018). 

4.1.1 Miljöansvar 

 

I Volvo Cars hållbarhetsprogram “Omtanke”, som även är kopplat till FN:s Agenda 2030 (United 

Nations u.å.), ingår avsnitt som handlar om företagets påverkan på miljö och påverkan av företagets 

produkter. I dessa avsnitt har de ett mål var inom tre olika kategorier som de vill uppnå, och dessa 

kategorier är “Clean”, “Safe” och “Responsible”. För att företaget ska uppnå målet för “Clean” i 

deras direkta påverkan och påverkan av deras produkter, siktar de på att ha klimatneutrala 

verksamheter till år 2025 respektive uppnå att 50 procent av all försäljning ska bestå helt av el och 

att 25 procent av allt plast i bilarna ska vara gjort av återvunnet material till år 2025. När det gäller 

företagets produkter vill Volvo vara ledande inom “CleanZone”, alltså att skydda konsumenter 

genom att förbättra omgivningen i bilarna med renare luft samt säkra och minimera potentiella 

allergier mot materialet i bilen. De nämner även att de vill vara helt transparenta i sin 

försörjningskedja av 3TG material (Tin, Tungsten, Tantalum och Guld) samt av grundämnet 

Kobolt (Volvo Cars 2018). 

 

Volvo Cars rapporterar vissa mått genomgående i hållbarhetsredovisning och kopplar tillbaka 

dessa till målen i programmet “Omtanke”. För målet om försäljning av elbilar rapporteras siffror 

på ökningen i antalet elektrifierade bilar, då inkluderas hybrider. Bristen på mått för bilar som 

består helt av el kan förklaras av att försäljningen av dessa bilar påbörjas inte förrän början på år 

2020, förklaringen nämns dock inte i rapporten utan är en slutsats man behöver göra själv. När det 

gäller utsläpp för företagets produkter rapporterar de endast ett snitt för utsläppet på alla Volvobilar 

inom EU. Däremot ges siffror på ett annat område i rapporten om utsläppet av logistiken i 

produktionen per bil. Det ges även ett mått på minskningen av produktionens globala utsläpp samt 

fördelningen per land vart bilarna har producerats, detta för att koppla till målet om klimatneutrala 

verksamheter. Vidare ger de mått på utsläppen av produktionen samt mått på energi och kostnaden 

för det i verksamheten. Siffrorna redovisade för utsläpp är dock inte i koldioxid (CO2) ekvivalenter. 

Måtten för återvunnen plast redovisas inte, däremot presenteras siffror på hur mycket återanvänt 



 

   

 

 

   

 

     

stål och aluminium som använts. Indikatorerna för transparensen av 3TG samt Kobolt är få, men 

det som nämns är vilka samarbeten de har med leverantörer och organisationer, hur de jobbar med 

revisionen av sin försörjningskedja samt hur många revisioner de har utfört och hur stor andel av 

deras leverantörer av dessa material är godkända enligt riktlinjer av RMI (Responsible Mineral 

Initiative) (Volvo Cars 2018). 

4.1.2 Socialt ansvar 

 

Volvo Cars har i sitt årsredovisningsavsnitt “upphandling/procurement” redovisat detta område 

som en huvuddel för möjliggörandet för ett socialt hållbart arbete. Inom socialt ansvar har Volvo 

Cars valt en holistisk syn i deras arbetsområde. Volvo Cars menar att man bryr sig om samtliga 

inblandade människor i den värdekedja Volvo Cars är en del av som organisation. Detta står som 

en utgångspunkt i deras hållbarhetsprograminitiativ “Omtanke”. En vital del för Volvo Cars sociala 

ansvar görs genom att förutsätta att deras leverantörer delar liknande förpliktelser kring 

exempelvis, att inte beblanda sig med varor som bryter mot de mänskliga rättigheterna och basala 

arbetsvillkor. I initiativet omtanke ingår tre områden för hållbarhetsmål: “Clean”, “Responsible” 

och “Safe”, varav indikatorerna för “safe” rapporteras under GRI standarderna för socialt ansvar. 

Målen för att vara “Safe” ska vara att de inte ska ha några dödsfall eller allvarliga skador inom 

företaget samt visionen att ingen person i en ny Volvobil borde dö eller bli allvarligt skadad till år 

2020. I visionen om att inga dödsfall ska ske i en Volvobil, rapporteras inga siffror men en 

redogörelse ges på vilka forskningsprogram de har i Sverige som samlar statistik på olyckor som 

sker och använder detta för att förbättra sina bilar. Att företaget ska vara “Responsible” innebär för 

Volvo att minst 35 procent av ledningen ska bestå utav olika etniciteter och att minst 35 procent av 

ledningen ska vara kvinnor till år 2020 (Volvo Cars 2018). 

 

Volvo Cars rapporterar data kring arbetsskador, hälsa, olyckor, mångfald, leverantörernas ansvar 

och produktsäkerhet. Volvo Cars har valt att inte rapportera skilda data enligt kön och region, utan 

visar aggregerade siffror. Data kring sjukskrivning hos leverantörerna saknas. Under mångfald 

visas en uppdelning av anställda enligt kön och ålder, och procentuell andel kvinnliga och icke-

svenska ledare. Produktsäkerhet visas med antal produkter som undergick en hälso- och 

säkerhetsbedömning och antal oberoende säkerhetsprov där Volvobilar fick det högsta betyget 

(Volvo Cars 2018). 

4.1.3 Ekonomiskt ansvar 

 

Volvo Cars följer en standard som faller under området ekonomiskt ansvar, och det är GRI standard 

205-3 som omfattar bekräftade antal incidenter om korruption. Detta handlar om företagets code 

of conduct, etik och compliance. Volvo Cars nämner i sin hållbarhetsredovisning att de arbetar med 

en “Code of Conduct” som heter “How We Act” och beskriver hur Volvo Cars förväntar sig att 

sina anställda beter sig. En liknande code of conduct, som är kontraktuellt bindande, finns för 

Volvo Cars leverantörer. Utvecklingar mäts genom en “People Policy Assessment” som görs per 

fabrik. Varken “How We Act”, leverantörernas code of conduct eller “People Policy Assessment” 

redovisas helt i hållbarhetsrapporteringen (Volvo Cars 2018).  

 

Volvo Cars rapporterar i sitt “Sustainability Scorecard” antal sålda bilar, antal tillverkade bilar och 

omsättning. Under den GRI standarden som används rapporterar Volvo Cars två olika slags data. I 

första hand rapporteras antalet överträdelser i deras code of conduct som upptäcktes och hur många 



 

   

 

 

   

 

     

av de som ledde till någon slags åtgärd. I andra hand rapporteras antal anställda som har fått 

särskilda utbildningar inom olika områden relaterade till ekonomiskt ansvar såsom anti-korruption 

och anti-bedrägeri (Volvo Cars 2018). 

4.2 Scania 

Scania är en världsledande aktör i transportfordonsbranschen som omfattar tunga lastbilar, 

bussar och motorer i kombination med ett brett produktnära tjänsteutbud. Scania är baserat i 

Södertälje och har produktion i Europa, Latinamerika och Asien. År 2018 hade företaget 137 Mdkr 

i omsättning och 52 103 medarbetare. Scania identifierar deras intressenter som kunder, 

medarbetare, leverantörer, investerare och samhället (Scania 2018). 

4.2.1 Miljöansvar 

 

Scania har som mål att sträva efter en mer hållbar transportindustri. Det vill företaget åstadkomma 

genom att öka effektiviteten av resurs- och energianvändning. “Eliminering av slöseri” är ett av 

deras kärnvärden. Konkret har de satt upp mål för minskning av koldioxidutsläpp: år 2025 ska 

koldioxidutsläppet från Scanias samtliga verksamheter minska med hälften jämfört med 2015, och 

2025 ska koldioxidutsläppet från Scanias landtransporter ha minskat med hälften jämfört med 

nivån år 2016 (Scania 2018).  

 

I hållbarhetsrapporten redovisar Scania fyra olika indikatorer för deras direkta miljöpåverkan. 

Dessa är “Koldioxid från våra egna transporter”, “Energianvändning från egna anläggningar”, “Ej 

återvunnet avfall” och “Fossilfri elektricitet”. Detta utgör dock inte hela Scanias miljörapportering, 

då företaget på dess hemsida utförligt redovisar data relevant till miljöpåverkan (Scania u.å.). Där 

ges en rad indikatorer på till exempel vattenförbruk, olika slags direkta och indirekta utsläpp 

(koldioxid, NOx m.m.), avfallsåtervinning och användning av fossila bränslen. CO2-ekvivalenter 

ges bara i sammanhanget av Scanias egna transporter. Utöver detta visar Scania fyra mått på 

“Energieffektivitet” i hållbarhetsrapporten. Dessa är mått som har att göra med energiförbruket hos 

Scanias kunder och slutanvändare av deras lastbilar och bussar. Två indikatorer är hur många 

kunder som skrev under Scanias “Ecolution” och “Flexible Maintenance” avtal. Detta är två 

program av samarbete mellan Scania och sina kunder. “Ecolution” är ett program för att minska 

utsläpp. “Flexible Maintenance” är en datatjänst för att öka effektiviteten i underhåll av lastbilar. 

De två andra mått är mått på hur många förare som har fått “förarcoaching” och “förarutbildning” 

(Scania 2018).  

4.2.2 Socialt ansvar 

 

Scania redovisar i sin rapport socialt ansvar under fyra olika områden: hälsa och säkerhet, 

mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, mångfald och inkluderande kultur och 

samhällsengagemang. Under hälsa och säkerhet har Scania som mål att minska sjukskrivning och 

antal olyckor som leder till frånvaro. Hållbarhetsarbetet kring mänskliga rättigheter fokuserar på 

leverantörer och deras förhållande till socialt ansvarstagande, arbetsvillkor och mänskliga 

rättigheter. Utöver det har Scania utbildningar som ska hjälpa leverantörer att förbättra deras 

verksamhet inom dessa områden. För att satsa på mångfald och en inkluderande kultur organiserar 

Scania workshoppar för sina arbetare (Scania 2018). 

 



 

   

 

 

   

 

     

Olika indikatorer för socialt ansvar redovisas i Scanias hållbarhetsrapportering. Scania ger ett mått 

på antal leverantörer som hamnade i det högsta poängspannet för social hållbarhet, affärsetik, 

miljömässig hållbarhet, leverantörsstyrning och konfliktmineraler enligt ett 

självvärderingsformulär. Som mått på arbetsrätt visas antal anställda som har kollektivavtal. För 

hälsa och säkerhet redovisar Scania data på frisknärvaro och antal olyckor som förorsakade 

sjukfrånvaro. Mångfald och inkluderande kultur visas i hållbarhetsredovisningen på två sätt. Först 

genom en medarbetarundersökning om ämnet mångfald och inkluderande kultur. Sedan genom ett 

diagram som visar kvoten kvinnliga respektive manliga chefer i förhållande till antalet anställda av 

respektive kön, en indikator som ska visa hur könsneutrala möjligheterna i företaget är (Scania 

2018). 

4.2.3 Ekonomiskt ansvar 

 

Ekonomiskt ansvar hos Scania beskrivas som “affärsetik” och innebär enligt företaget en 

nolltolerans mot korruption, mutor och alla former av trakasserier. Scania berättar i sin rapport om 

olika utbildningar med huvudområden anti-korruption, anti-kartell och anti-penningtvätt som 

erbjuds medarbetarna (Scania 2018).  

 

Data för ekonomiskt resultat redovisas i Scanias finansiella rapporter. Utöver det finns det ett mått 

i hållbarhetsrapporteringen på antal anställda som har fått utbildning kring olika områden inom 

ekonomiskt ansvar (Scania 2018). 

4.3 Thule 

Thule är ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en rad produkter som till exempel 

takräcken, takboxar och cykelhållare till bilen. Thule är baserat i Malmö, Sverige och har 

produktion i Europa, Nordamerika och Sydamerika. År 2018 hade Thule en omsättning på 6 484 

Mkr och 2300 medarbetare. Thule identifierar deras intressenter som styrelse, ledning och 

medarbetare samt kunder och återförsäljare, konsumenter, investerare, leverantörer och övriga 

affärspartners (Thule 2018). 

4.3.1 Miljöansvar 

 

Företaget presenterar sina hållbarhetsmål som de har utvecklat i enlighet med FN:s Agenda 2030 

(United Nations u.å.) som kan ses under figur 3. Dessa är uppdelade i Miljö och Sociala mål, 

tillsammans med övriga långsiktiga mål. Miljömålen är uppdelat i underkategorier om 

växthusgaser, energi och återvinning. Thule avser att minska sin miljöpåverkan genom minskning 

av energianvändningen och öka andelen förnybar energi som används genom kategorierna om 

växthusgaser och energi. Växthusgaserna vill de minska med 65 procent jämfört med basåret som 

är år 2014, detta vill de göra till år 2020. Deras mål inom energi till år 2020 är att 100 procent av 

elektriciteten i anläggningar ska komma från förnybara källor. De vill minska sitt avfall och öka 

återvinningsgraden för att uppnå målet om minst 96 procent återvinningsgrad. De diskuterar även 

sina mål inom hållbar produktion samt vad de vill göra inom detta (Thule 2018). 

 

För varje delmål presenteras det önskade resultatet till år 2020, hur de presterade i år 2018, därefter 

kommer uppföljning med framtida fokus och nya långsiktiga mål inom kategorierna. Alla generella 

resultat presenteras inom två sidor med mått och grafer för varje mål, mer detaljerade mått 



 

   

 

 

   

 

     

redovisas längre fram i rapporten. Resultatet för år 2018 för minskningen av växthusgaser blev 66 

procent och resultatet för användningen av förnybar energi blev 94 procent. De rapporterar att de 

lyckades med att nå målet inom kategorin om återvinning, där de uppnådde 98,3 procent 

återvinningsgrad. Däremot rapporteras inget om minskningen av avfallet i denna del av rapporten. 

De övriga långsiktiga målen som presenteras redovisas som företagets bidrag till Agenda 2030 och 

de mål de har valt att följa. Utöver detta redovisar företaget sitt utsläpp och sin omsättning samt 

klimatpåverkan i form av två grafer. Grafen om klimatpåverkan visar antalet ton Koldioxid som 

företaget har producerat i tre olika delar av verksamheten, som kategoriseras av tjänsteresor, 

anläggningar och logistik. Eventuella ökningar ges förklaringar på bredvid graferna. Företaget 

redovisar även information om direkta och indirekta utsläpp, med hjälp av målen enligt Greenhouse 

Gas Protocols tre nivåer och data om utsläpp i CO2-ekvivalenter. Dessa redovisas i en tabell och 

gör en jämförelse fyra år tillbaka, och vad direkta och indirekta utsläpp definieras ovanför tabellen 

(Thule 2018).  

 

Thule utför även livscykelanalyser på alla sina produkter, och presenterar en sådan på en av deras 

produkter. Här redovisas utsläppet från tillverkningen, användningen av produkten och till 

återvinning. Där ges mått på utsläppet som tillhör dessa tre delar, med estimeringar på vilka 

användare av produkten kan vara och hur mycket de kör per år med denna produkt. Efter detta 

redovisas två grafer med mer detaljerade mått på elektricitet och andel från förnybara källor samt 

energi och energiintensitet. Den förstnämnda gör en jämförelse med fyra tidigare år och den 

sistnämnda gör en jämförelse med året innan. Efter detta ges mått på vattenförbrukningen, 

återvinningsgraden samt avfall inom företagets produktion, tillsammans med diskussion kring 

dessa mått. Utöver dessa mått inkluderar Thules hållbarhetsrapport en bilaga med några GRI 

standarder och indikatorer direkt relaterade till dessa precis bredvid. De valda standarderna är GRI 

301-1 och 302-1, där dessa visar materialanvändning, energi och energiintensitet (Thule 2018). 

 

 
Figur 3 Sustainable Development Goals (United Nations u.å) 

 

 



 

   

 

 

   

 

     

4.3.2 Socialt ansvar 

 

Det sociala ansvaret består av sociala mål som de har upprättat. Målet de har inom denna kategori 

handlar om hälsa och säkerhet, där de vill uppnå mindre än 30 antal arbetsplatsolyckor med mer 

än 8 timmars frånvaro. Utöver detta mål vill de bidra till mål 5, 8 och 10 av Agenda 2030, och 

dessa handlar om jämställdhet, minskad ojämlikhet och anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt. De har även samarbeten med sina leverantörer för att ta fram statistik på utsläpp och avfall 

(Thule 2018). 

 

De rapporterar säkerheten genom diskussion om antalet olyckor i arbetsplatsen och tre indikatorer 

kopplade till detta. Utöver detta redovisar de andelen anställda per region, andel anställda per kön 

och tjänstemän eller fabriksarbetare samt andel anställda med 

kollektivavtal/arbetstagarrepresentation. Fler mått inom det sociala ansvaret finner man i GRI 

bilagan i slutet av rapporten som visar mått kopplade till GRI 401-1, 403-2 och 404-3. De reviderar 

även några leverantörer årligen (Thule 2018). 

4.3.3 Ekonomiskt ansvar 

 

Det ekonomiska ansvaret inom Thule handlar om att producera rapporter om ekonomiska resultat, 

upphandling, anti-korruption och konkurrenshämmande medel. De redovisar hur de förhåller sig 

till lagar och förordningar och vad för “Code of Conduct” de följer. Detta för att fastställa principer 

och värderingar som ska genomsyra hela företaget och leda till bättre uppförande. Här diskuteras 

även vilka program de har som behandlar lagliga och etiska skyldigheter (Thule 2018). 

 

Data som redovisas för ekonomiskt resultat redovisas i företagets samtliga finansiella rapporter. 

Utöver detta redovisar de ett tillfredsställelseindex enligt medarbetarundersökning samt hur stor 

andel av de upphandlingar som sker är lokala och icke-lokala. Det redovisas även att inga 

visselblåsare rapporterade ett fall av korruption under året (Thule 2018). 

4.4 SKF 

SKF är ett svenskt industriföretag som förser mer än 40 industrier med produkter och tjänster inom 

lager och lagerenheter, tätningar, rörelsetekniker och smörjsystem. Huvudkontor är belagt i 

Gamlestaden i Göteborg, medan de bedriver produktion i över 130 länder i världen. 2018 var 

medelantalet anställda 42 565 världen över och omsatte 85,7 mdkr. SKF identifierar deras 

intressenter som kunder, investerare och analytiker, anställda, fackföreningar och representanter 

från civilsamhället (SKF 2018). 

4.4.1 Miljöansvar 

 

SKF har delat upp sin hållbarhetsredovisning i två delar, första delen i enlighet med GRI 

standarden, den andra i enlighet med ÅRL 6 kap 11§. SKF införde 2017 klimatmål som de har som 

mål att realisera 2025. För att minska påverkan i värdekedjan har de grundat dessa åtagna mål på 

ett livscykelresonemang. Klimatmålen är i huvudsak samlade i fyra underkategorier: 

Lagertillverkning, godstransporter, kundlösningar och råmaterial och komponenter. Gällande 

lagertillverkningen vill de exempelvis minska koldioxidutsläppen från lagertillverkning med 40 

procent till 2025 jämfört med år 2015. SKF redovisar ett flertal mål som tidigare nämnt, men inte 



 

   

 

 

   

 

     

något helhetligt där man talar om att man vill generellt minska totala utsläppen med en viss bestämd 

mängd i procent (SKF 2018). 

 

SKF redovisar upplysningar om de fyra generella GRI standarderna i varje kategori och har en 

beskrivning med sidhänvisning under alla punkter som de rapporterar efter. Dessa punkter 

kompletteras i många fall också av tabeller som visar översikten från år till år inom de mått de 

redovisar. Bland vissa av dessa GRI standarder presenteras även vissa nyckeltal som de upplyser 

om. De upplysningar som finns inom kategorin miljö: energianvändning inom organisationen med 

GWh redovisning per typ av energikälla, energiintensitet där man redovisar GWh/Mdkr, direkta 

växthusgasutsläpp och från vilka källor dessa kommer har sitt ursprung. Växthusgasutsläppen 

kompletteras också med hjälp av tabeller där SKF redovisar efter CO2-ekvivalenter för en 

rättvisande bild. SKF redovisar även för deras material, vatten, avloppsvatten och avfall samt hur 

de efterlever den miljölagstiftning de verkar under. Material redovisar de över hur många ton icke-

förnybara material per ton som används per typ av material. Avfall redovisas per icke-farligt 

respektive farligt avfall per olika kategorier såsom: ”återvunnet eller återanvänt”, “förbränning 

med/utan värmeåtervinning”, “deponi”, “återvinningsgrad” och “deponi” (SKF 2018). 

 

Samtliga kategorier inom deras klimatmål till 2025 redovisas med en tabell i årsredovisningen, 

med en vidare förklaring i deras hållbarhetsredovisning, redovisat per GRI standard. Inom tabellen 

i årsredovisningen redovisas kategori med förklaring bakom, förändring över åren i procent, 

motivet till kategorins existens, samt avslutande kommentarer kring årets prestation inom dessa 

mått. Förutom tidigare nämnda lagertillverkningsmåttet, redovisas tre klimatmål som berör 

varutransporter, kundlösningar samt råmaterial och komponenter. Varutransporter redovisar den 

procentuella minskningen av koldioxidutsläpp från varutransporter per ton levererade produkter. 

Kundlösningar redovisar intäkt från områdena förnybar energi, elfordon, återvinningsindustri och 

rekonditionering av lager. Området råmaterial och komponenter redovisar andel stora 

energiintensiva leverantörer som är certifierade enligt ISO 50001 (SKF 2018). 

4.4.2 Socialt ansvar 

 

SKF (2018) har i sitt sociala ansvar primärt satt upp två mål som finns med i deras årsredovisning: 

säkerhet och personlig utveckling. Deras säkerhetsmål är att de vill ha noll olyckor och deras 

personliga utvecklingsmål är ett generellt mål, att de vill öka deras medarbetares personliga 

utveckling. Hållbarhetsredovisningen delas upp i flertalet kategorier efter de subkategorier som 

finns under GRI:s riktlinjer för redovisning av socialt ansvar. 

 

SKFs säkerhetsmål redovisas med olycksfallsfrekvens per 200 000 arbetade timmar och personlig 

utveckling med andel medarbetare med individuella mål och utvecklingsplaner. Vid båda dessa 

mål ligger och likt tidigare, ett syfte och motivering kring årets prestation inom båda målen (SKF 

2018). 

 

SKF (2018) har i sin hållbarhetsredovisning åtta kategorier av socialt ansvar i enlighet med GRI, 

där medarbetarrelationer, den andra punkten, beskriver deras arbete med lokala fackorganisationer 

och det därav inte finns någon policy för hela koncernen. De resterande sju redovisas dessa på 

följande sätt: 

 



 

   

 

 

   

 

     

● Sysselsättning - andel anställda kvar i SKF-anställning per region, personalomsättning per 

region och antal nyanställda per region. 

● Hälsa och säkerhet i arbetet - redovisning av säkerhets- och hälsopolicyer och 

arbetsrelaterade skador (olycksfrekvens, allvarliga olyckor, dödsfall & tillbud) i tabellform. 

● Utbildning - utbildningsmöjligheter för medarbetare och program för hjälp vid övergångar 

och procentandel anställda som regelbundet genomgår resultat- och 

karriärutvecklingssamtal med tillhörande förbättringsarbete. 

● Mångfald och lika möjligheter - redovisas kvot män och kvinnor inom olika positioner 

och skillnad mellan män och kvinnor i grundlön och ersättning, båda måtten i form av 

tabeller. 

● Mänskliga rättigheter - Fall av diskriminering och verksamheter och leverantörer där det 

kan finnas risk för frihet och rätt till kollektivförhandlingar samt där verksamheter och 

leverantörer med väsentlig risk för olika brott mot mänskliga rättigheter och hur de arbetar 

mot detta. 

● Utvärdering av leverantörer - Leverantörer utvärderas med hjälp av sociala kriterier och 

utvärdering av negativ social påverkan i leveranskedjan med vidtagna åtgärder i frågan. 

● Efterlevnad av sociala och ekonomiska regelverk - Redovisas kort, ett stycke att inga 

överträdelser av lagar och förordningar inom det sociala och ekonomisk området har 

identifierats. 

4.4.3 Ekonomiskt ansvar 

 

SKF har i sin hållbarhetsredovisning delat in sitt ekonomiska ansvar under fyra huvudsakliga 

områden: ekonomiskt resultat, anti-korruption, konkurrensbeteende och kunders 

hållbarhetsresultat (SKF 2018).  

 

Förstnämnda redovisas i huvudsak i årsredovisningen med viss extra motivering i 

hållbarhetsredovisningen kring det ekonomiska värde verksamheten skapat under året. Det finns 

kompletterande härledning till den riskexponering SKF utsätts för kopplad till klimatförändringar. 

Korruptionsbeskrivningen handlar i största allmänhet om deras arbete förebyggande och hantering 

av korruption med följande juridiska åtgärder. Sistnämnda punkter redovisas inte i följd med GRI:s 

riktlinjer för ekonomiskt ansvar, utan nämns bara som område (SKF 2018). 

4.5 Bulten 

Bulten AB är en av de största tillverkarna av fästelement till fordonsindustrin i Europa. De bedriver 

sin verksamhet i flertalet länder, däribland produktionen främst sker i Europa, men även i 

produktionsanläggningar i Kina, Ryssland och USA. Bulten omsatte 3 132 mdkr och hade 1 433 

medeltal anställda 2018. Bulten identifierar deras intressenter som kunder, medarbetare, 

investerare, affärspartners och samhället (Bulten 2018). 

4.5.1 Miljöansvar 

 

År 2018 ändrade Bulten sin policy kring miljöansvar. De gör en systematisk bedömning över hela 

deras verksamhet och försöka integrera hållbarhet i varje del av bolagets operationer. Denna 

bedömning genomförs av gruppens “Environmental Manager” och överses av en 

hållbarhetskommité som är ansvarig för hållbarhetsarbetet inom Bulten. Specifika redovisade mål 



 

   

 

 

   

 

     

kring miljöansvar begränsas till energiintensitet, som företaget siktar på att minska med 3 procent 

varje år (Bulten 2018).  

 

Bulten rapporterar under miljödelen av deras hållbarhetsrapportering olika indikatorer. För 

energiförbrukning visar de den totala energiförbrukningen, hur mycket som kommer från förnybara 

och icke förnybara källor och en indelning på energianvändning i elektricitet, värme, avkylande 

och ånga. Energiintensitet redovisas med en enskild indikator som är kWh/kg stål som bearbetas. 

Detta mått redovisades 2018 för första gången men kommer fortsättningsvis att användas för att 

följa upp företagets ovan nämnda mål. Vattenförbrukning redovisas med mängd vatten förbrukat 

och från vilken källa (kommunalt, regn, grundvatten, ytvatten). Direkta och indirekta emissioner 

visas genom bruttoutsläpp av alla växthusgas sammanlagd. Intensitet av växthusgas beskrivs med 

en kvot av CO2-ekvivalenter per kilogram utsläpp. Företagets behandling av avfall redovisas med 

en indelning på farligt och icke farligt avfall och vad som görs med avfallet. De olika kategorierna 

är “återanvändning”, “återvinning”, “kompostering”, “återhämtning”, “förbränning”, 

“djupbrunnsinjektion”, “deponi”, “lagring på plats” och “övrigt” (Bulten 2018).  

4.5.2 Socialt ansvar 

 

Bulten beskriver några mål kring socialt ansvar i sin hållbarhetsrapportering. Antal anställda som 

undertecknar Bultens uppförandekod, medarbetarengagemang, acceptans av Bultens 

uppförandekod bland leverantörer, personalomsättning och arbetsolyckor (Bulten 2018).  

 

I Bultens hållbarhetsrapport redovisas några indikatorer som har med socialt ansvar att göra. Under 

“rekrytering av nya medarbetare och personalomsättning” visas det två tabeller som ger 

information om personalen. Detta innebär åldersgrupp, kön och personalomsättning per 

anställningsform.  Skador på arbetet redovisas med indikatorerna “incident rate”, “lost work day 

rate”, “lost time injury rate”, “severity rate” och “near miss rate”. För allmän personalhälsa ges det 

total sjukfrånvaro. Bulten visar totalt antal utbildningstimmar personalen fick under året, samt en 

nedbrytning av genomsnittliga utbildningstimmar per kön och anställningsform. Andel av 

medarbetarna som har haft ett prestations- och utvecklingssamtal redovisas med resultat av en 

medarbetarundersökning. Bulten redovisar också mångfald i styrelsen och personalen genom en 

tabell där grupperna delas in enligt kön och ålder. Diskriminering tas upp i redovisningen med antal 

fall av diskriminering som rapporterades under året. Leverantörernas sociala ansvar visas med antal 

leverantörer som screenades enligt Bultens kriterier (Bulten 2018). 

4.5.3 Ekonomiskt ansvar 

 

Ekonomiskt ansvar i Bultens rapport hamnar under “bolagsstyrning” av deras mall för hållbar 

verksamhet. Företaget beskriver detta med tre huvudsakliga punkter: “hög affärsetik, god 

riskhantering och stark företagskultur”, “uppförandekod och andra policyer” och “följa regler och 

föreskrifter” (Bulten 2018).  

 

Data kring ekonomiskt ansvar hos Bulten redovisas främst i företagets finansiella rapporter och 

noter. I hållbarhetsrapporteringen redovisas om verksamheter (egen och leverantörer) har bedömts 

för korruptionsrisk och hur många bekräftade korruptionsfall som rapporterades under året (Bulten 

2018). 

 



 

   

 

 

   

 

     

4.6 Volvo Group 

Volvo Group är en världsledande tillverkare av lastbilar, bussar, motorredskap, båtmotorer och 

industriella motorer.  Gruppen har huvudkontor i Sverige och produktion i 18 länder. År 2018 var 

deras omsättning 390,8 mdkr och gruppen hade totalt 105 175 anställda. Volvo group identifierar 

kunder, anställda, investerare, leverantörer, andra affärspartners och samhället i stort som deras 

intressenter (Volvo Group 2018). 

4.6.1 Miljöansvar 

 

Volvo Group har som mål inom miljöområdet att bidra till “energieffektiva transportlösningar med 

låg utsläpp och buller”. Koncernen beräknar att 95% av deras koldioxidavtryck befinner sig i 

användningen av deras slutprodukter. Företaget anser därmed att deras prioritet borde vara att 

minska utsläppen av produkterna som de tillverkar. De har som mål att minska utsläppen av 

produkternas livstid med 40 Mton CO2 mellan 2015 och 2020. Minskning av CO2 per transport av 

producerad enhet och minskning av energiförbrukning, är indikatorer som Volvo Group har 

konkreta mål för. Rapporten hänvisar till en kalkyl på hemsidan som underlättar för kunder att 

räkna ut miljöpåverkan på de produkter och lösningar som Volvo Group erbjuder. I sin rapport 

lägger de stor vikt vid återanvändning vilket presenteras som en del av deras affärsmodell. Där 

beskrivs det hur kunder kan återlämna gamla trasiga komponenter i gengäld för renoverade 

komponenter (Volvo Group 2018). 

 

Volvo Group har delat in koldioxidutsläpp i deras värdekedja under tre begrepp som de redovisar 

i sin rapport:  

● Scope 1: Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor.  

● Scope 2: Indirekta utsläpp från inköpt energi.  

● Scope 3: Indirekta utsläpp som inte inkluderas i scope 2 och som uppstår i det rapporterande 

bolagets värdekedja.  

 

Det rapporteras även en rad mått på andra slags utsläpp: NOX, lösningsmedel och svaveldioxid. 

Mängden farligt avfall producerat och energi- och vattenkonsumtionen för hela gruppen redovisas. 

Alla dessa presenteras i absoluta mått och i förhållande till koncernens omsättning. Rapporten 

förtydligar även energiförbrukningen och CO2-utsläpp, genom att visa vilka energikällor som 

används. Hur stor del av energikällorna som är förnybara och vart både energiförbruket och 

utsläppet sker i världen redovisas. Rapporten redovisar en tabell som visar hur stor del av 

grävmaskiner, bussar och lastbilar kan återanvändas (Volvo Group 2018).  

 

4.6.2 Socialt ansvar 

 

Koncernen använder sig av TBL-modellen när de beskriver deras hållbarhetsarbete, och kategorin 

“people” får stor vikt i rapporten. Volvo Group beskriver deras roll i socialt ansvarstagande som 

att leverera “säkra, tillgängliga och betalbara transportlösningar för människor och varor”. I 

rapporten beskrivs några av koncernens huvudområden: code of conduct, compliance policy, 

skattepolicy, datasäkerhetspolicy och policy kring mänskliga rättigheter.  Flera utbildningar 

erbjuds inom dessa områden både för koncernens anställda och underleverantörer.  Området som 

påpekas vara problematisk är huvudsakligen mänskliga rättigheter, hos Volvo Groups leverantörer 



 

   

 

 

   

 

     

utomlands. I kategorin säkerhet har gruppen ett konkret mål, nämligen att de siktar på att inga 

olyckor ska ske med några av deras fordon inblandade.  

 

Koncernen redovisar antal fall av visselblåsare som har skett under året och om vilka typer av fall 

det handlar om. Fokus läggs på health and safety, där deras policy förklaras utförligt och antal 

olyckor med förlorad tid på grund av olyckor redovisas. Även antal fabriker som har ett OHSAS 

18001-certifikat och antal fabriker där det inte skett en enda olycka redovisas. Under mångfald 

redovisas andelen kvinnliga arbetare och kvinnor i ledande positioner. Arbetsförhållanden 

redovisas genom nyckeltal andel medarbetare som ingår i ett kollektivavtal och är medlem i ett 

fack. Även avskedningar och antal arbetsdagar förlorat på grund av strejker och lockouter redovisas 

i rapporten. Volvo Group har ett självutvärderingsprogram som leverantörer uppmuntras använda, 

och resultaterna av dessa redovisas. (Volvo Group 2018).  

4.6.3 Ekonomiskt ansvar 

 

Volvo Group beskriver sitt ekonomiska ansvar som att leverera “rätt produkt eller tjänst för att 

bidra till ett högst produktivt, effektivt och slitstarkt transportsystem.  

 

Ekonomisk information redovisas främst i företagets finansiella rapporter. Rapporten beskriver 

koncernens anti-korruptionspolicy och utbildningar och även antal gånger där visselblåsare 

anmälde potentiella fall av korruption. Koncernen betraktar utbetalningar till anställda, 

leverantörer och skatt som värdeskapande för samhället. Därmed redovisas det  totala utgifter till 

löner och annan kompensation för medarbetare, totala utgifter till skatt och sociala bidrag och det 

totala utgifter till leverantörer (Volvo Group 2018). 

4.7 Trelleborg 

Trelleborg är ett världsledande företag inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, 

dämpar och skyddar maskiner, redskap och tillbehör. Bolaget är verksamt i 51 länder med 24 000 

anställda och har sitt huvudkontor i Trelleborg. År 2018 var deras omsättning 34,0 mdkr. 

Trelleborg identifierar kunder, leverantörer, anställda, aktieägare, samhället och fordringsägare 

som deras intressenter (Trelleborg 2018).  

4.7.1 Miljöansvar 

 

Trelleborg (2018) har presenterat deras klimatarbete utifrån de mål företaget nu arbetar med och 

mål som kommer att upprättas i framtiden efter att nuvarande mål är uppnådda. Nuvarande 

klimatmål “20 by 20”, som startades 2015, går ut på att göra Trelleborg 20% mer utsläppseffektivt 

till slutet av 2020. Deras klimatmål baseras huvudsakligen på utsläpp och de har delat in utsläppen 

i tre omfattningar:  

 

● Scope 1: Inköpt el för eget bruk (indirekt) 

● Scope 2: Förbränning av bränsle i egna anläggningar (direkt) 

● Scope 3: Inköpta varor och tjänster, inköpta transporter och medarbetares affärsresor 

(indirekt) 

 



 

   

 

 

   

 

     

Trelleborg gjorde tillsammans med ett konsultföretag 2018 en analys, med syfte att skapa en 

överblick av CO2-utsläppen i Trelleborgs indirekta värdekedja scope 3. Analysen resulterade i en 

upptäckt att utsläppen i scope 3 är större än övriga två scopes nuvarande utsläpp. Trelleborg har 

gjort bedömningen att inköp av varor och tjänster står för hälften av dessa utsläpp. Konsultbolaget 

beräknade redan 2016 att utsläppen för inköpta transporter var i nivå med de rapporterade scope 2-

utsläppen. Denna överblicksanalys är bakgrunden till det klimatmål som kommer efterfölja 

nuvarande klimatmål efter 2020. Klimatmålet kommer att vidareutveckla uppföljningen av 

leverantörers utsläpp och sannolikt de leverantörer som säljer polymer och transporter säger 

rapporten (Trelleborg 2018). 

 

Trelleborg använder sig av en modell från “Task Force on Climate-related Financial Closures 

(TCFD)” för att kortfattat beskriva bolagets organisering av deras klimatarbete. Det görs genom 

att dela upp arbetet i fyra delar, “organisation”, “strategi”, “klimatrisker och -möjligheter” och “mål 

och mätetal”. Trelleborg beskriver agendan, hur bolaget valt strategi utifrån de risker och 

möjligheter bolaget identifierat, vilka sedan efterföljs av redovisningstal (Trelleborg 2018). 

 

Trelleborg har ett avsnitt i deras hållbarhetsredovisning där de rapporter områden de tagit upp 

tidigare. Dessa är indelade i kategorier som visar vart satsningarna görs, utfall, tabell och avslutas 

med mål och hur de styr respektive satsning. Samtliga nyckeltal redovisas på total respektive i 

korrelation till bolagets omsättning. 

 

Trelleborgs redovisar direkta- och indirekta CO2-utsläpp på både totala utsläpp och CO2-utsläpp 

relativt omsättning med hjälp av siffror som återspeglas med tabell. Trelleborg redovisar 

vattenanvändning  enligt samma premisser som CO2-utsläppen, med tillägg för vart vattnet har sitt 

ursprung. De redovisar avfall på liknande sätt som tidigare med totalt avfall och relativt omsättning, 

med tillägg kostnad och hur den hanteras, som avbildas i tabell med tillhörande cirkeldiagram. 

Slutligen har de en utsläppskategori som uppdelad i flyktiga organiska ämnen (VOC), där de 

förutom konkreta siffror kompletterar dessa med graf över utsläpp per år (Trelleborg 2018). 

4.7.2 Socialt ansvar 

 

Trelleborg använder sig av “People”-begreppet från TBL för att tala och redovisa om deras sociala 

ansvar i rapporten. De samlar begreppet under deras “Code of Conduct” som omfattar anti-

korruption och konkurrenslagshantering, arbetssäkerhet och hälsa, mänskliga rättigheter och 

mångfald. Av Detta kompletteras med deras visselblåsarpolicy som utgör en viktig riktlinje för att 

se till att reglerna efterföljs i verksamheten. 

 

Trelleborg har en bred redovisningstabell gällande deras “Code of Conduct”, där flera områden 

representeras av siffror. Däribland siffror gällande hur många anställda som genomgått kurser i 

antikorruption och deras “Code of Conduct”, antalet fall av visselblåsning och vad dessa generellt 

handlat om, diskrimineringsfall och barn och tvångsarbete. Arbetsskador och hälsa redovisas med 

antal skade- och dödsfall, totalt antal förlorade arbetsdagar och per skada och förlorade arbetsdagar 

per 100 anställda. Trelleborg redovisar även procentuell andel av faciliteter som har en 

säkerhetskommite och procentuell frånvaro. Samtliga begrepp beskrivs med vad utkomsten vad 

vid årets slut och vilka mål konkreta mål de har, som efterföljs av en konkret handlingsplan. I 

området mångfald redovisar rapporten fördelningen av arbetskraften enligt kön, ålder och etnicitet. 



 

   

 

 

   

 

     

Under kön och etnicitet tas även hänsyn till fördelningen av de olika grupperna i förhållande till 

position inom företagets hierarki.  

4.7.3 Ekonomiskt ansvar 

 

Trelleborg använder sig av en modell som är baserat på TBL där den ekonomiska aspekten kallas 

för “infrastruktur och tillgångar”. Detta avviker någorlunda från den klassiska definitionen av 

ekonomisk ansvar. Genom rapporten betonar Trelleborg hur deras kärnverksamhet bidrar till 

uppbyggnad av infrastruktur. Trelleborgs rapport beskriver att de har en compliance avdelning och 

task force som ser till att medarbetare följer lagar om korruption och konkurrenshämmande 

åtgärder.  

 

Trelleborgs ekonomiska data redovisas i koncernens finansiella rapporter. Företaget redovisar 

antalet medarbetare som fick en utbildning inom antikorruption och konkurrenshämmande 

praktiker. Även antalet fall av visselblåsning rapporteras.  

 

 

 

 

  



 

   

 

 

   

 

     

5 Analys 
 

 

I detta kapitel kommer resultaten presenteras och en analys att genomföras av den behandlade 

empirin. Kapitlet struktureras likt empirin när det gäller indelning i ansvarsområden för att 

tydligare visa slutsatserna i analysen. Studiens centrala teori behandlas i ett sista avsnitt i 

analysen.  

 

5.1 Miljöansvar 

Vid en jämförelse av fordonstillverkarna Volvo Cars, Volvo Group och Scania ser man skillnader 

i hur de redovisar deras hållbarhetsindikatorer. 

 

Volvo Cars väljer att skapa ett hållbarhetsprogram som då ska genomsyra hela verksamheten i 

praktiken samt i sin hållbarhetsredovisning. Därefter görs återkopplingar till programmet genom 

hela rapporten. Volvo Group har satt upp ett antal mål, både i den egna verksamheten och för 

slutprodukterna, som redovisas i rapporten. Scania väljer att sätta upp ett mål som de ska försöka 

uppnå genom en ökning av effektiviteten för resurs- och energianvändning. De tre företagen verkar 

inom samma bransch men har skilda målsättningar. Volvo Cars och Volvo Group vill minska 

företagets totala miljöpåverkan både från deras verksamhet och även deras produkter, medan 

Scania siktar på att minska miljöpåverkan med en mer effektiv verksamhet. Scania har alltså 

relativa målsättningar medan Volvo Cars och Volvo Group använder sig av absoluta målsättningar. 

Bakomliggande faktorer kring vilka typer av målsättningar företaget har, kan förklaras av vilka 

intressenter de främst rapporterar för, d.v.s. konsument respektive företagskunder. Samtidigt är 

relativa mått unika för företagens produkter som de tillverkar, vilket kan försvåra jämförbarheten. 

 

Vid tillämpningen av GRI för företagen kan man se att Scania rapporterar enligt fler GRI standarder 

som handlar om miljöansvar, detta kan ses vid figur 4. Dock ligger inte samtliga i själva rapporten 

utan redovisas separat på Scanias hemsida, det enda av samtliga företag som valt att göra det på 

detta vis. Trots att informationen är mer utförlig, försvårar detta försök till att jämföra deras rapport 

mot andra med annorlunda utformning. Scanias rapportering är mer utförlig och de rapporterar mer 

data som kan användas av experter inom miljöfrågor. Volvo Cars och Volvo Group däremot 

rapporterar färre rådata men ger en mer tydlig och sammanhängande bild av hållbarhetsarbetet som 

kan vara lättare för allmänheten att förstå. Bolagen använder sig utav olika redovisningsmetoder, 

vilket kan betyda att bolagen har olika uppfattningar om vilka deras intressenter är och vilka som 

är de viktigaste bland dessa för organisationerna. Volvo Group och Scania tillverkar snarlika 

produkter och erbjuder dessa till liknande målgrupper. Intressenterna som bolagen identifierat på 

marknaden borde därför leda till en liknande utformning, vilket inte alltid sker i praktiken (Zsóka 

& Vajkai 2018). Det kan därför finnas en naturlig förklaring i att bolag trots liknande intressenter 

har helt skiljaktiga strategier för att redovisa hållbarhetsengagemang. Varför det skiljer sig på detta 

vis mellan organisationer och resterande företag är svårt att säga, men Scanias egna beslut till att 

redovisa på detta sätt försvårar jämförelsen i slutändan. 



 

   

 

 

   

 

     

 
Figur 4 GRI Standarder per bolag 

 

Vid jämförelse av underleverantörerna SKF, Thule, Bulten och Trelleborg ser vi även där att 

företagen har valt att hållbarhetsrapportera på olika sätt. Thule väljer att lägga mer fokus på FN:s 

“Agenda 2030”-mål, vilket de har som huvudinspiratör, än de övriga företagen som antingen har 

högre fokus på GRI som SKF eller vad som framstår som en egen tillämpning av TBL utifrån GRI 

standarderna som Bulten utformar. Thule har utformat sina mål som fokuserar mycket på 

återvinning, växthusgaser och energianvändning. Bulten begränsar sina miljömål till 

energiförbrukning och även tillämpar ett mer praktiskt tillvägagångssätt i sitt arbete med att skapa 

en kommitté och roller som ska fokusera på hållbarhetsarbetet. De andra företagen kan göra detta 

med, men det är inget som de har rapporterat i sina hållbarhetsredovisningar. Skillnaden mellan 

SKF och de övriga företagen är att de delar upp sin hållbarhetsredovisning i två delar, vilket är 

något som ingen av de andra företagen har gjort. SKF:s klimatmål är i huvudsak energiförbrukning, 

där de har fyra identifierbara områden att arbeta efter. Energiförbrukning är en stor gemensam 

nämnare mellan dessa fyra företag. De har sina unika förutsättningar men i grunden bedriver 

liknande verksamheter, där samtliga har energiförbrukning som sitt största fokusområde i deras 

klimatansvar. Utöver energiförbrukningen skiljer sig bolagen något åt, då exempelvis SKF är starkt 

fokuserade på flera områden vad gäller klimatmål och därmed särskilt en punkt som avhandlar 

underhåll och reparation. Trelleborg lägger mycket mer fokus på utsläpp än de övriga företagen 

och inte mycket annat. Detta kan bero på att deras verksamhet är att tillverka polymer- och 

gummiprodukter till skillnad från de övriga företagen som hanterar främst metaller. 

 

När man likställer fordonstillverkarna Volvo Cars, Volvo Group och Scania med de övriga fyra 

underleverantörerna skiljer sig alla företagen åt i hur de redovisar hållbarhet genom annorlunda 

tillämpning av GRI standarder. De har delvis liknande nyckeltal, med vissa skiljaktigheter, men 

större skillnader i utformandet och i sina strategier. Detta gör det mer problematiskt att jämföra 

dem. Volvo Cars och Thule, som i deras kärnverksamheter är mer konsumentinriktade trots sina 



 

   

 

 

   

 

     

olikheter i verksamheter, ser man ett liknande tänk med mer simpel utformning som är enklare att 

förstå jämfört med de övriga företagen, däremot med olika nyckeltal som redovisas. Detta gäller 

även Volvo Group som främst säljer till företag men ändå valt att utforma sin 

hållbarhetsredovisning för vanliga konsumenter. Volvo Groups rapport hade troligen varit mer lik 

Scanias rapport om de hade som strategi att tilltala företagskunder mer än vanliga konsumenter. 

5.2 Socialt ansvar 

Det sociala ansvaret är ganska jämlikt företagen emellan med vissa detaljer som skiljer sig åt, vilket 

kan bero på vilka GRI standarder de har valt att följa. Samtliga företag redovisar säkerhet som mål 

med fokus på arbetsplatsolyckor som nyckeltal. Vad som även är gemensamt mellan företagen är 

målet om att sjukfrånvaro och olycksfall ska minskas samt att öka jämställdheten. Olycksfall 

rapporteras med något annorlunda nyckeltal bolagen emellan, där exempelvis Thule har mer än 8 

timmars sjukfrånvaro efter olycka som nyckeltal, medan SKF endast kollar på olycksfallsfrekvens 

per 200 000 arbetade timmar. Bulten är mer lik Thule i detta fall, men väljer att redovisa fler 

kompletterande indikatorer kopplade till skador på arbetet än de övriga företagen. Volvo Cars är 

unika i sin uträkning av nyckeltal för olycksfall, genom att de även har anpassat det till att inkludera 

visionen om att minska olyckor med deras bilar och att inga dödsfall eller allvarliga skador ska ske 

i en Volvo bil. Detta redovisas dock inte i konkreta siffror i deras rapport, utan det nämns att de 

har ett särskilt forskningsprogram som samlar data om olyckor i Sverige med en Volvo bil. Dessa 

olika mått av olycksfall kan utgöra problem vid jämförelse, då företagen själva kan manipulera 

mått som inte direkt är mätbara eller är otydliga. Dessutom kan även mätbara mått innebära 

manipulation, då företag möjligtvis väljer att redovisa de mått som är mest fördelaktiga för 

verksamhetens hållbarhetsarbete. Detta stöds även av observationerna som  Hoepner, Patten & 

Figge (2015) såg i deras studie. 

 

När det gäller jämställdhet redovisar företagen varandra likt med något annorlunda indikatorer. 

Alla företagen förutom Thule rapporterar mått på könsfördelning i ledande positioner, där Thule 

endast rapporterar antalet anställda per kön och i regioner. Thule redovisar däremot sin mångfald 

inom styrelse och ledning genom bilder på samtliga medlemmar i styrelsen i slutet av rapporten. 

Volvo Cars har även valt att redovisa antalet icke-svenskar i ledande positioner, dock är 

definitionen för dessa oklar. SKF har till skillnad från de andra bolagen även inkluderat ett 

nyckeltal där de redovisar skillnaden i lön mellan könen. 

 

Samtliga företag redovisar information om sina leverantörer och deras samarbeten med dem. 

Informationen som redovisas handlar mest om revisioner, hur de utförs och antalet, samt krav som 

ställs på leverantörerna. Däremot redovisar ingen av företagen detta i form av tabeller eller 

diagram, utan informationen hittas i löpande text på olika delar i rapporterna, vilket leder till 

svårigheter vid jämförelse av dessa engagemang. 

 

Det finns vissa företag som har något bristfälliga, alternativt onödiga indikatorer som de väljer att 

redovisa för att visa socialt engagemang inom hållbarhetsarbetet (Boiral & Henri 2015). Däribland 

har vi Bulten som redovisar antal anställda som undertecknar uppförandekod, vilket i sig är ett krav 

för att få arbeta på Bulten. Därmed kan det inte finnas någon arbetare på Bulten som inte 

undertecknat vilket i sig gör rapporteringen av detta onödigt. Volvo Group och SKF som 

rapporterar 45 respektive 43 GRI standarder, medan resten av bolagen har ett snitt av 14 GRI 

standarder. Detta kan tyda på att både Volvo Group och SKF kommit mycket längre i deras 



 

   

 

 

   

 

     

hållbarhetsengagemang än övriga. Då studien  funnit brister vad gäller tillämpningen av GRI 

standarder, ifrågasätter studien bolagens faktiska hållbarhetsengagemang. Till exempel hur Volvo 

Group rapporterar för standard 308-2, som handlar om negativ miljöpåverkan i näringskedjan med 

tagna åtgärder. Här rapporterar Volvo Group endast med motiveringen: “no significant 

environmental impacts identified at suppliers.” (Volvo Group 2018). Här kan både rapporteringen 

av standarden och kravet av GRI ses som bristfällig då den inte är särskilt förtroendeingivande med 

endast den meningen. Detta hänger ihop med slutsatserna av Hoepner, Patten & Figge (2015) som 

också påpekade att företag hållbarhetsrapporterar mer, men med bristfällig kvalité. 

5.3 Ekonomiskt ansvar 

Samtliga företag har gemensamt att de följer standarder om anti-korruption, vilket de rapporterar 

på lite olika sätt. SKF, Bulten, Scania och Volvo Cars nämner inte visselblåsare specifikt medans 

resterande företag gör det, däremot rapporterar de antingen existensen av bekräftade eller 

rapporterade fall av korruption. Scania är det enda företaget som varken nämner visselblåsare eller 

antal bekräftade/rapporterade fall av korruption inom företaget, utan rapporterar endast att de utför 

förebyggande utbildningar mot korruption. Även om samtliga företag på sina sätt rapporterar medel 

mot korruption, redovisar de inga specifika siffror av bekräftade eller rapporterade korruptionsfall 

om inte antalet är noll. Detta kan tyda på att företagen kan vara benägna att välja nyckeltal som får 

företagen att framstå på bästa sätt för deras intressenter (Hoepner, Patten & Figge 2015). 

 

Det som skiljer sig särskilt åt inom det ekonomiska ansvaret handlar om i vilken omfattning dessa 

företag tagit med GRI:s punkter i deras hållbarhetsredovisning. Ekonomiskt ansvar var i huvudsak 

begränsad hos samtliga företag och hade varken många områden som täcktes eller nyckeltal därtill. 

Bakgrunden till detta kan vara att GRI:s riktlinjer lägger vissa standarder som kan tolkas som både 

sociala och ekonomiska områden, som till exempel kollektivavtal, under kategorin socialt ansvar 

(GRI 2018).  

 

I Bultens hållbarhetsredovisning redovisas två GRI standarder kopplat till ekonomiskt ansvar. Den 

ena standarden gäller en riskbedömning om verksamhetens arbete mot korruption och den andra 

om antalet bekräftade korruptionsfall. Däremot hänvisas inte standarden om korruptionsfall till 

något etik- och beteendeprogram som Volvo Cars gör i sin hållbarhetsredovisning. Även om de 

inte hänvisar till det i sin GRI standard likt Volvo Cars, behandlar de deras hållbara verksamhet i 

uppförandekod, riskhantering, affärsetik och att följa regler och föreskrifter i rapporten. 

Bakomliggande faktorer kring varför Volvo Cars har ett etik- och beteendeprogram kan vara på 

grund av att bolaget har en mer konsumentbaserad hållbarhetsrapport. Forskarna Bradford et al. 

(2017) noterade i sin studie att konsumenter är intresserade av risk- och compliance delen av 

hållbarhetsrapporter. Samtidigt finner studien att konsumenter är mindre intresserade av 

ekonomiansvaret gällande korruption, så har bolagen ändå ett stort ekonomiskt incitament att se 

till att de följer de riktlinjer som deras branschorganisationer sätter. Hur bolagen valt sina 

intressenter och vad detta har för inverkan på bolagens hållbarhetsrapporter, skulle kunna förklara 

varför Volvo Cars lägger en högre växel inom korruptionsrapportering. 

5.4 Intressenter 

Samtliga företag redovisar sina intressenter i deras hållbarhetsredovisningar. Alla sju företag 

identifierar gemensamt kunder, investerare och medarbetare som intressenter. Utöver det skiljer 



 

   

 

 

   

 

     

sig de mer åt genom att Thule inte identifierar samhället att vara en intressent som de resterande 

företagen. Volvo Cars skiljer sig även med flest antalet intressenter till antal, med 13 nämnda i 

rapporten, varav vissa inte tas upp av de övriga företagen. 

 

Enligt Deegan & Unerman (2011) redovisar företagen i praktiken för dem intressenter som de 

själva anser är de viktigaste. De observerade att företagen var mer benägna att rapportera efter 

ägarnas önskemål än exempelvis miljöaktivister. Studien har observerat att bolagen arbetar aktivt 

med hållbarhetsfrågor, trots detta råder det inte någon konsensus gällande att använda sig av en 

majoritet av nyckeltal som är jämförbara. Studien noterade att bolagen snarare redovisar nyckeltal 

som tilltalar deras intressenter. Ytterligare exempel visar också att de konsumentinriktade bolagen 

väljer att fokusera mer på att redovisa information som är relevant till konsumenter än till deras 

andra intressenter. Detta kunde vi observera i skillnaden i utformning mellan Thule och Volvo Cars 

rapporter jämfört med de övriga företagen, där Thule, Volvo Cars, Volvo Group och Trelleborg 

rapporter verkade vara mer användarvänliga och simpla. I de tre fordonstillverkande företagen syns 

en tydlig skillnad i deras intressentfokus. Scania och Volvo Group rapporterar utförligt de olika 

miljörelaterade mått som kan vara relevanta till deras företagskunder. Volvo Cars rapporterar färre 

mått men har en mer utförlig förklaring på de mått som redovisas för att oerfarna läsare skall förstå. 

Sådana skillnader i intressentfokus kan i praktiken innebära att företaget redovisar nyckelfrågor 

som inte nödvändigtvis är representativa för hela intressentkollektivet. Tidigare studier bekräftar 

denna slutsats: att företag använder hållbarhetsrapportering för att legitimera sin verksamhet. 

(Rudyanto & Veronica Siregar 2018; Hummel & Schlick 2016; Ching & Gerab 2017).  

 

Utförlig redovisning av miljörelaterade mått kan vara en del av B2B (business-to-business) 

orienterade tillverkares affärsmodell. I kontrast mot konsumenter har företagskunder ofta själv 

konkreta miljörelaterade mål som de försöker uppnå eller regleringar som de måste följa. Själva 

rapporteringen av leverantörers miljöprestationer blir då en viktig faktor i företagets inköpsbeslut. 

Tillgängligheten till leverantörens hållbarhetsindikatorer hjälper företagskunden att själv uppnå 

dess interna miljömål (KPMG 2008). 

 

 

 

  



 

   

 

 

   

 

     

6 Slutsats 
 

 

I detta kapitel återkopplas det till studiens frågeställningar genom en diskussion där de skall 

besvaras. Kapitlet kommer att delas upp i två avsnitt för varje frågeställning som ska besvaras och 

ett tredje avsnitt med en avslutande reflektion och förslag till framtida studier. 

 

6.1 Hur skiljer sig hållbarhetsredovisningarna åt inom 
fordonsindustrin? 

Hållbarhetsredovisningarna skiljer sig främst åt på två sätt. För det första skiljer de sig åt i antal 

standarder som rapporteras (bilaga 1), vilka standarder som väljs och vilka individuella mål som 

företagen ställer upp. Bilaga 1 och 2 redovisar hur GRI:s riktlinjer presenteras. Av de tre TBL-

baserade områden inom GRI (miljö, ekonomi och social) har bolagen en gemensam bas av 

standarder på cirka 8 procent (bilaga 2) som nämns av alla, och cirka 23 procent av dessa standarder 

tas endast upp av ett av bolagen. Dessa skillnader försvårar jämförbarheten av hållbarhetsrapporter 

och likt Zsóka & Vajkai (2018), bekräftar att stor flexibilitet i standarderna av GRI utgör ett 

problem för jämförbarheten.  

 

Den andra skillnaden finns i innehållsanalysen som visar att även de standarder som rapporteras i 

samtliga rapporter inte alltid redovisar jämförbara nyckeltal. Det finns exempelvis skillnader i vilka 

mått som redovisas för påverkan på klimatet. Ett klargörande exempel är att vissa bolag presenterar 

siffror på vad deras produktion släpper ut och en del vad deras transporter har för utsläpp, där olika 

nyckeltal och definitioner används. Detta leder till att man inte kan beräkna bolagens utsläppskvot, 

för att de i slutändan kan jämföras med siffror. Ännu ett problem med ojämförbara nyckeltal, som 

studien gjorde återkommande observationer av, är hur företag kan skräddarsy deras valda nyckeltal 

för att förbättra bilden av företaget. Boiral & Henri (2015) bekräftar detta och har tidigare diskuterat 

sin observation att organisationsledningar rapporterar omätbara nyckeltal för att stärka 

organisationens rykte och tillfredsställa deras intressenter. Utifrån intressentperspektivet finns det 

incitament att inte rapportera mät- eller jämförbar data. Anledningen till detta är att bolagen gynnas 

mer av att skräddarsy de mål och nyckeltal som får organisationen att framstå som att de gjort 

betydande framsteg inom hållbarhetsarbetet. 

 

Antal standarder som används och skräddarsydda nyckeltal går hand i hand vad gäller bolagens 

strategi att för att tillgodose intressenternas behov. Bolagen har stora utmaningar inom deras 

hållbarhetsengagemang och upplever stor press att uppfattas som legitima verksamheter, samtidigt 

som de vill utmärka sig bland deras konkurrenter. Detta gör att bolagen målar upp en bild av att de 

är starkt engagerade i att lösa utmaningar inom hållbarhet, vilket kan leda till en viss frikoppling 

för att ytterligare försköna bilden av företagen (Manetti & Toccafondi 2012; Hoepner, Patten & 

Figge 2015; Ching & Gerab 2017). 



 

   

 

 

   

 

     

6.2 Vilka möjligheter finns till förbättring av jämförbarhet mellan 
företag inom fordonsbranschen? 

Studiens resultat kan ge underlag för olika åtgärder som kan förbättra jämförbarheten i 

hållbarhetsrapportering. Åtgärden som möjligtvis skulle ha störst positiv påverkan på jämförbarhet 

skulle vara en utökning av det lagkrav som finns idag. Flera indikatorer som är relevanta, mätbara 

och som kan standardiseras i samtliga företag behöver inte redovisas enligt årsredovisningslagen. 

Även en komplett integrering av hållbarhetsinformation för företagens värdekedjor skulle öka den 

effektiva jämförbarheten, då vissa indikatorer idag rapporteras på olika premisser. Förändring 

behöver dock inte styras fullständigt av ändringar i lagen. Branschorganisationer, både i de 

rapporterande organisationer och redovisnings- och revisionsbyråerna som arbetar med 

hållbarhetsredovisning, kan vägleda en harmonisering av processerna som används i upprättandet 

av rapporterna. En ökad kongruens i processerna skulle kunna möjliggöra en förbättrad 

jämförbarhet i deras rapporter. 

 

Utöver detta ser vi även att mängden standarder inte nödvändigtvis speglar kvalitén av bolagens 

hållbarhetsengagemang. Det som studien noterat kring hur bolagen rapporterar efter standarderna, 

är att vissa bolag täcker en standard genom att endast kort yttra sig om den valda standarden i sin 

hållbarhetsrapport. Möjlighet till förbättring kan därför ligga i att förbättra kvalitén av det som 

rapporteras, detta med hjälp av starkare formkrav av GRI. Sedan kan jämförbarheten potentiellt 

förbättras med hjälp av att branschorganisationer tar ansvar och påtrycker företag inom samma 

bransch att följa lämpliga gemensamma formkrav som därmed ökar jämförbarheten. En tredje 

förbättring kan vara att göra en utökning i rådande lagstiftning, där lagstiftare i samarbete med 

branschorganisationer skapar lagkrav med tillhörande nyckeltal kopplade till den bransch 

organisationer verkar inom.  

6.3 Avslutande reflektion och förslag till framtida studier 

Brister i jämförbarhet orsakas i grunden av intressenternas krav. Detta är i sig naturligt när man har 

i beaktande att olika företag identifierar olika typer av intressenter, vilka de har skyldighet att 

samarbeta eller förhålla sig till. En annan faktor man borde ha i åtanke är tid. 

Hållbarhetsredovisningens krav enligt lag har endast funnits i två räkenskapsår. Det borde ske en 

naturlig förbättring av hållbarhetsredovisningen med tanke på att företag verkar för sina kunder 

och andra intressenter för att de ska växa och överleva. 

 

Utifrån denna studie kan man göra två antaganden gällande de olika sätt som bolagen rapporterar. 

För det första handlar det om vilka typer av intressenter bolagen identifierat, vilket påverkar vilka 

slags nyckeltal och information som redovisas i deras rapporter. Det andra antagandet har och göra 

med vilken typ av verksamhet man bedriver. Alltså där skillnader i hållbarhetsrapportering 

härstammar från skillnader i kärnverksamheten som gör att olika nyckeltal och indikatorer blir 

relevanta, även bland företag som arbetar inom samma industri. Studien kunde dock inte avgöra 

om samtliga skillnader i hållbarhetsrapportering uppstod på grund av dessa två identifierade 

faktorer. En oidentifierad komponent som leder till individuella val av företagen själva kan 

möjligen förklara en del av skillnaderna i rapporteringen (Bradford, Earp, Showalter & Williams 

2017; Langer 2006; Zsóka & Vajkai 2018). 

 



 

   

 

 

   

 

     

Ytterligare studier skulle kunna göras på de identifierade orsaker till ojämförbarhet som tagits upp 

i denna studie. Detta skulle kunna ske genom en kvantitativ studie som försöker undersöka i vilken 

mån de olika identifierade anledningarna till ojämförbarhet har för inverkan. Sedermera skulle 

ytterligare studie kunna göras på att undersöka fram möjliga oidentifierade komponenter som 

påverkar hållbarhetsredovisningens jämförbarhet. Liknande studier i andra geografiska områden 

eller i andra branscher skulle möjligen kunna tydliggöra förbättringsområden som inte 

identifierades i denna studie. Slutligen skulle en longitudinell studie som undersöker påverkan av 

olika faktorer över tid, till exempel ändringen i lagstiftningen eller förändringar i GRI:s ramverk, 

kunna ge forskningen en mer diversifierad bild av samtliga möjliga variablers påverkan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

GRI 

Standard 

Volvo 

Cars Scania Bulten SKF Thule 

Volvo 

Group Trelleborg Antal 

201-1  1  1 1 1  4 

201-2    1  1  2 

201-3    1    1 

201-4      1 1 2 

204-1     1 1  2 

205-1  1 1 1    3 

205-2  1   1 1 1 4 

205-3 1  1 1 1  1 5 

206-1    1 1 1 1 4 

Totalt 1 3 2 6 5 6 4 27 

 

 

GRI 

Standard 

Volvo 

Cars Scania Bulten SKF Thule 

Volvo 

Group Trelleborg Antal 

301-1    1 1 1  3 

302-1 1 1 1 1 1 1  6 

302-3 1 1 1 1  1  5 

302-4  1  1 1   3 

302-5  1    1  2 

303-1  1 1 1 1 1  5 

305-1 1 1 1 1 1 1  6 

305-2 1 1 1 1  1  5 

305-3 1 1  1 1 1  5 

305-4 1 1 1 1    4 

305-5  1  1  1  3 

305-6  1      1 

305-7 1 1    1  3 

306-2  1 1 1 1 1  5 



 

   

 

 

   

 

     

306-3       1 1 

307-1  1  1 1 1 1 5 

308-1 1 1  1 1   4 

308-2    1  1 1 3 

Totalt 8 15 7 14 9 13 3 69 

 

 

GRI 

Standard 

Volvo 

Cars Scania Bulten SKF Thule 

Volvo 

Group Trelleborg Antal 

401-1  1 1 1 1 1  5 

402-1    1  1  2 

403-1    1  1  2 

403-2 1 1 1 1 1 1  6 

403-3    1  1  2 

403-4    1  1  2 

403-5    1  1  2 

403-6    1  1  2 

403-7    1  1  2 

403-8    1    1 

403-9    1  1  2 

404-1   1     1 

404-2    1  1  2 

404-3   1 1 1 1  4 

405-1 1 1 1 1 1 1  6 

405-2    1    1 

406-1   1 1 1 1 1 5 

407-1    1 1 1 1 4 

408-1    1 1 1 1 4 

409-1    1 1 1 1 4 

412-1  1  1  1  3 

412-2  1    1  2 

412-3      1  1 

413-1      1  1 

413-2      1  1 



 

   

 

 

   

 

     

414-1 1 1  1 1 1 1 6 

414-2  1  1  1 1 4 

414-6   1     1 

416-1 1     1  2 

416-2     1   1 

417-1      1  1 

417-2     1   1 

418-1       1 1 

419-1    1 1  1 3 

Totalt 4 7 7 23 12 26 8 87 

 

 

 

Bilaga 2 

 

GRI 

standard Nämns av 1 Nämns av 2 Nämns av 3 Nämns av 4 Nämns av 5 Nämns av 6 

Frekvens 14 15 8 10 9 5 

Andel 22.95% 24.59% 13.11% 16.39% 14.75% 8.20% 
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