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Förord 

Vi skulle inledningsvis vilja tacka de personer som bidragit till vår studie genom både 

sin värdefulla tid och sina kunskaper. Ett särskilt tack riktas till respondenterna från 

respektive företag samt vår handledare Petter Boye som med vars hjälp vi förde den här 

studien framåt. 

Vi hoppas att den här studien kan bidra till både trevlig läsning samt nya insikter. 
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Handledare: Petter Boye 

 

 

Bakgrund: Corporate Social Responsibility, vars närmaste svenska översättning är 

samhällsansvar eller socialt ansvarstagande, är ett begrepp som har kommit att få en allt 

större betydelse i företagssammanhang. Numera ställs det högre krav på företagen att ta 

ett större ansvar utöver det som lagen kräver. Motiven till att tillmötesgå dessa krav kan 

dock se olika ut, vissa företag tycks använda det som en legitimering för sin verksamhet 

medan andra vill vara ett föredöme och marknadsledande på området. 

Syfte: Den här studien syftar till att studera hur hållbarhetsredovisningarna ser ut i etiskt 

klassificerade företag respektive företag som verkar i en oetisk bransch samt identifiera, 

beskriva och analysera skillnader och likheter dem emellan. 

Metod: Studien har genomförts med hjälp av en abduktiv metod, där forskarna har 

pendlat mellan teori och empiri. Både primär- samt sekundärdata har använts där 

primärdata samlades in genom intervjuer med respondenter på fyra olika företag och 

sekundärdata samlades in genom en innehållsanalys av tio företags 

hållbarhetsredovisningar. 

Slutsats: Studien visar endast små skillnader i hållbarhetsredovisningarnas omfattning 

och innehåll mellan etiska företag och företag i oetiska branscher. Det går däremot att 

identifiera en skillnad i motivet bakom hållbarhetsredovisningen mellan de etiska 

företagen och företagen i en oetisk bransch, där de senare till stor del använder den för 

att legitimera sin verksamhet.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund till corporate social responsibility 
Året var 2006 när Mats Qviberg, VD för Investment AB Öresund, skrev en debattartikel 

i Svenska Dagbladet angående det ökade trycket på företagen att ta socialt ansvar. Med 

ord som: ”Det är inne med etik” och ”Sätt stopp för det flummiga etikpratet innan det 

sätter krokben för företagandet i vårt land” satte han bollen i rullning för en intensiv 

debatt gällande företagens sociala ansvar (Qviberg, 2006).  Idag, sju år senare, kan vi 

med facit i hand se att etik i företag inte var en fluga och att det aldrig sattes något stopp 

för etikpratet. På Twitter, med sina över 110 miljoner användare, är debatten ständigt 

pågående (de Morsella, 2012). 

Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) är inte diskussionen angående 

företagens sociala ansvarstagande, eller Corporate Social Responsibility som är det 

engelska begreppet, en ny företeelse utan den har pågått även under andra tidsepoker. 

Anledningen till att ämnet blir omdebatterat sägs bland annat bero på dess vaga och 

svävande betydelse. Karlsson (2006) skriver att den viktigaste faktorn till 

samhällsansvarets framväxt berodde på uppmärksammade företagsskandaler och att 

dessa skandaler i sin tur gav upphov till en omfattande diskussion om etik i näringslivet. 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) skriver att beroende på vilken tolkning som 

görs kan begreppet samhällsansvar definieras både snävt och brett. Det kan bland annat 

betyda att företag är skyldiga att stå till svars för sin samhällspåverkan, antingen genom 

att de är skyldiga att minimera skadan på samhället eller att de bör maximera nyttan för 

hela samhället. Vilket leder vidare till tolkningen av ordet samhälle, som både kan 

betyda det globala samhället samt det lokala samhället där företagen verkar. Dessutom 

är det heller inte definierat för vem företagen borde ta ansvar eller för vad (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008). 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) skriver att trots begreppsförvirringen kring 

vad socialt ansvarstagande faktiskt innebär så märks intresset idag på många håll. 

Etablerade finansiella index för socialt ansvarstagande, etiska fonder, riktlinjer för 

rapportering av socialt ansvarstagande, statliga organisationers påtryckningar och en 

växande konsultverksamhet kring ämnet är bara några bevis på samhällets intresse för 

socialt ansvarstagande (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). Samhället, världen, 

dess institutioner och näringslivet har dessutom förändrats. Konsumenter ställer högre 



2 
 

krav på hållbarhet, ansvarsfullt producerade produkter, information om produktionen, 

innehållet i produkterna samt hur företaget sköts. För bara tio till femton år sedan fanns 

inte den mängden publik information om hållbarhetsredovisning och socialt 

ansvarstagande som finns idag (Ljungdahl, 2008). För att vara konkurrensmässiga har 

det enligt Löhman och Steinholtz (2004) blivit allt viktigare för företagen att vara 

ansvarstagande samt att ha rätt värderingar. Detta gör att Corporate Social 

Responsibility, förkortat CSR, blivit en viktig del för företagen och oavsett hur de 

ställer sig till dessa krav kommer de att bedömas av olika intressenter, det handlar alltså 

inte längre om företagen ska ta sig an CSR utan hur de ska göra det (Löhman & 

Steinholtz, 2004). 

Enligt Barkland och Ljungberg (2010) är det inte bara yttre intressenter som ställer 

dessa krav utan företaget i sig har mycket att vinna på att hållbarhetsredovisa eller i alla 

fall vara medveten om sin resurshållning. Vidare skriver författarna att det finns studier 

som visar att en attraktiv arbetsgivare är en sådan som arbetar aktivt med miljön och 

som har etiska värderingar, studierna visar att dessa aspekter till stor del blivit viktigare 

än till exempel lön och karriärutveckling. En ökad medvetenhet om begränsade resurser 

spelar också det en viktig roll i vissa branscher, främst verksamheter som är beroende 

av en viss råvara. Barkland och Ljungberg (2010) skriver också att klimatfrågan är en 

viktig aspekt för företagen att se till, speciellt energiintensiva verksamheter och företag i 

jordbruksbranschen. Dessutom bör företagen enligt Barkland och Ljungberg (2010) 

vara medvetna om underleverantörernas arbetsvillkor för att inte hamna i blåsväder och 

på det sättet riskera företagets rykte eller ett minskat förtroende hos intressenterna. 

Även om det finns olika tolkningar definitioner av CSR finns det ändå gemensamma 

nämnare att finna, nämligen att CSR innebär att företag tar ansvar för de ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekterna. Företag som arbetar med dessa frågor vill även 

kommunicera ut detta arbete till intressenterna, det är vanligt att detta sker genom en 

kallad hållbarhetsredovisning (Löhman & Steinholtz, 2004). Gemensamt med CSR så 

har inte heller hållbarhetsredovisningen en tydlig definition eller struktur. Global 

Reporting Initiative, förkortat GRI, är en nätverksbaserad organisation som använder 

sig av ett ramverk för att kunna jämföra olika hållbarhetsredovisningar med varandra. 

Hur en hållbarhetsredovisning ser ut kan vara olika, GRI definierar den som följer: ”En 

hållbarhetsredovisning definieras som en enda konsoliderad rapport, som ger en rimlig 

och balanserad presentation av resultaten under en bestämd tidsperiod.”(Barkland & 
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Ljungberg 2010, s.14). Anledningen till att hållbarhetsredovisningarna inte har en 

gemensam struktur är att de inte är lagstadgade, trots det väljer många företag att 

upprätta en hållbarhetsredovisning för att kommunicera ut sitt arbete med CSR 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008). 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) var det företag i kritiserade branscher 

som var först med att kommunicera ut sitt arbete med CSR. Palazzo och Richter (2005) 

är inne på samma sak när de skriver att CSR används av företag för att vinna samhällets 

respekt eller för att förbättra sitt rykte, det finns dock företag som nästintill måste 

använda sig av CSR som strategi samt visa upp en hållbarhetsredovisning för att hävda 

sin rätt att finnas på marknaden. Det kan handla om företag som framställer oetiska eller 

ifrågasatta produkter, som anses vara hälso- eller miljöfarliga för samhället eller dess 

omgivning (Palazzo & Richter, 2005). Grafström, Göthberg och Windell (2008) skriver 

att företag som arbetar med CSR kan komma att få ett förbättrat anseende men att det 

också innebär vissa risker. Palazzo och Richter (2005) menar att företag som kan anses 

ha oetiska produkter eller som bidrar till stor miljöförstöring granskas hårdare än andra 

företag när det kommer till deras hållbarhetsredovisning. Enligt Grafström, Göthberg 

och Windell (2008) utsätts även etiska företag för sådana kritiska granskningar av sina 

hållbarhetsredovisningar och om de inte når upp till kraven blir fallet ner extra långt. 

Det kan alltså vara känsligt att höja förväntningarna genom att kommunicera det sociala 

och miljömässiga ansvaret till intressenterna eftersom den kritiska granskningen inte 

låter sig väntas på. 

Vad som kan anses vara etiskt och oetiskt är en högst individuell uppfattning. För etiska 

fonder finns det däremot utarbetade riktlinjer och vägledande utlåtanden från Etiska 

rådet för fondmarknadsföring (Broms & Edling, 2009). Trots skillnader i uppfattning 

och bristen på lagstiftning över vad som kan klassificeras som oetiskt är de etiska 

fondbolagen överens om att det inte är etiskt att investera i branscherna tobak, spel, 

alkohol eller vapen (Karlsson, 2006). KPA Pension, som är en av de största 

fondförvaltarna i Sverige, tar tydligt avstånd från dessa branscher och svartlistar till och 

med företag som är verksamma inom ovanstående områden (KPA Pension, u.å.). Det 

kan även tilläggas att det i USA finns en så kallad oetisk fond som endast investerar i de 

fyra ovanstående branscherna (USA mutual vice fund, u.å.) vilket gör att vi kan dra en 
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slutsats om att en vedertagen praxis blir att tobak, spel, alkohol och vapen kan anses 

tillhöra de oetiska branscherna. 

Enligt Hassel (2008) tenderar större företag och företag som verkar i miljökänsliga 

branscher att ha en mer omfattande samt en längre tradition av frivillig rapportering. 

Han skriver vidare att samma trender går att finna i företag vars verksamhet ofta 

exponeras i media eller blir hårt bevakade av miljöaktivister. Problematiken med en 

frivillig rapportering ligger i att företagen kan välja att framhäva sina positiva 

ansvarsaspekter och minimera informationen om sin miljöpåverkan för att legitimera sin 

verksamhet för intressenterna (Hassel, 2008). När det kommer till 

hållbarhetsredovisningens utformning är den ofta uppdelad i tre delar: miljö, samhälle 

och ekonomi (Frostensson, Helin & Sandström, 2012). Det är samma fundamentala 

delar som det skrivs om i CSR, därmed kan hållbarhetsredovisningen sägas vara den 

rapport som följer på CSR arbetet. 

Eftersom olika åsikter kring vad både CSR, hållbarhetsredovisning och etiska företag 

faktiskt innebär blir det enligt Palazzo och Richter (2005) extra viktigt för företag som 

kan anses vara i en lite mer diskutabel bransch att kommunicera ut sitt 

hållbarhetsarbete. Kan det då bli möjligt att försvara sitt eget företags inriktning med 

hjälp av goda gärningar? Werner och Weiss (2005) skriver att oljebolaget Shell kan 

anses vara ett exempel på ett företag som tar ansvar för miljön, trots att det verkar i en 

bransch som är etiskt diskutabel. Shell spenderar runt 60 miljoner om året på skolor och 

hälsoinrättningar i Nigerias fattiga regioner och de är en av de största pådrivarna inom 

solenergi i Europa. Nigerias befolkning håller dock inte med om företagets etiska 

inriktning, Shell har till och med år 2003 utvunnit olja till ett värde av omkring 35 

miljarder Euro och miljöskador har uppkommit till en kostnad av fyra miljarder Euro. 

Det gör att de årliga 60 miljonerna framstår som relativt små summor i jämförelse med 

deras negativa påverkan (Werner & Weiss, 2005). 

Med ovanstående diskussion i bakhuvudet ser vi att det kan finnas ett intresse av att 

studera hur det ser ut i praktiken. Företag med diskutabla eller miljöfarliga produkter 

sägs ha en tradition av att hållbarhetsredovisa i en större utsträckning för att stärka sin 

legitimitet, problematiken för dem ligger i att försöka redovisa en bild som visar att 

företaget tar stort socialt ansvar när deras produkter snarare motverkar detta. Den här 

diskussionen utmynnar i nedanstående forskningsfråga. 
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1.3 Forskningsfråga 

- Hur ser innehållet ut i hållbarhetsredovisningen för etiska företag respektive 

företag som verkar i en oetisk bransch och hur ser eventuella likheter och 

skillnader ut? 

1.4 Syfte 
Denna studie syftar till att studera hur hållbarhetsredovisningarna ser ut i etiskt 

klassificerade företag respektive företag som verkar i en oetisk bransch samt identifiera, 

beskriva och analysera skillnader och likheter dem emellan. 

1.5 Avgränsningar 
Forskningen har avgränsats till stora svenska företag som antingen har en integrerad 

eller en separerad hållbarhetsredovisning. Gällande klassificeringen av företagen i 

respektive kategori, etiskt företag eller oetisk bransch, har de vanligaste kriterierna för 

uteslutning enligt etiska fondförvaltare använts när det kommer till oetiskt. De etiska 

företagen har valts genom olika prisutmärkelser eller erkännanden på området. 

Forskarnas eget tyckande angående etiskt och oetiskt ligger således inte till grund för 

varken klassificeringen eller argumentationen för den. Företag som verkar på en viss 

marknad, inom en viss bransch eller har en särskilt ägarstruktur har inte aktivt valts bort 

på sådana grundval utan tvärtom har en bredd på företagen eftersökts i de båda 

kategorierna. 
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2. STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I det här avsnittet presenteras de val och överväganden vi som forskare ställdes inför 

under arbetets gång. Det har eftersträvats en tydlig transparens och genomgång över 

de fördelar och nackdelar som varje metodval innebar. Dessutom ges en beskrivning 

över hur valet av företag, innehållsanalyserna och intervjuerna gick till. Avsnittet 

avslutas med en kritisk granskning. 

2.1 Förförståelse 
Enligt Olsson och Sörensen (2011) är forskarna inom den kvalitativa forskningen själva 

med och samlar in data och det finns ett stort informationsutbyte mellan informant och 

forskare. Vidare skriver författarna att det viktigaste i en sådan forskning är att de båda 

parterna genom språket kan visa den andra sin världssyn eller inre värld och att 

forskaren sedan kan tolka och beskriva den informationen rättvist. En förutsättning för 

att forskaren ska kunna tolka informationen är att denne har kunskaper och erfarenheter 

som hjälpmedel (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom vi som forskare genomgående 

under hela processen tolkat, analyserat och dragit slutsatser anser vi att det är viktigt att 

redogöra för våra förkunskaper i ämnet. 

Vi som forskare till den här studien studerar båda på ekonomprogrammet med 

inriktning redovisning/ekonomistyrning och har en grundläggande utbildning och 

kunskap om många företagsekonomiska begrepp. Vi var medvetna om innebörden av 

begreppet hållbarhetsredovisningen men inte av de konkreta beståndsdelarna eller hur 

den faktiskt ser ut. Både begreppen etik och företagsetik har vi kommit i kontakt med 

tidigare men inte gjort någon djupare analys av. Detta gjorde att vi som forskare gick in 

med öppna sinnen inför dessa termer och dess teori samt till den empiri som analyserats. 

2.2 Forskningsansats 
Enligt Olsson och Sörensen (2011) finns det tre olika typer av ansatser en forskare kan 

följa i sitt forskningsarbete nämligen deduktivt synsätt, induktivt synsätt eller abduktivt 

synsätt. Vidare skriver samma författare förklaringar till dessa begrepp och börjar med 

att den deduktiva ansatsen innebär att en forskare utgår från ett visst område och dess 

teori och härleder en eller flera hypoteser som sedan testas genom en empirisk 

granskning. Den induktiva ansatsen innebär att teorin är resultatet av en 

forskningsinsats där generaliserbara slutsatser dras genom observationer. Den induktiva 

ansatsen kopplas ofta ihop med ett kvalitativt angrepssätt och deduktiv ansats med en 

kvantitativ metod. Bryman och Bell (2005) beskriver abduktivt synsätt som en 
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blandning av induktiv och deduktiv ansats. Det bör enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) betonas att det inte är en enkel mix av de båda ansatserna utan en egen process 

med nya tillförda moment. Enligt dessa författare innebär processen att både det 

empiriska och det teoretiska området utvecklas och förfinas successivt. Enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008) kan en abduktiv ansats kännetecknas av att analysen av empirin 

kombineras med studier av tidigare teorier i litteraturen, teorin agerar då som 

inspirationskälla för att upptäcka mönster som kan ge en förståelse. Med andra ord sker 

en tolkning och omtolkning succesivt av empirin och teorin genom hela processen. 

Forskningsansatsen i den här studien har präglats av ett abduktivt synsätt eftersom 

analyser och tolkningar av empiri samt teori har skett vid sidan om varandra. Med andra 

ord har en växlingsprocess mellan teori och empiri funnits, vilket ligger i linje med det 

abduktiva synsättet, och på så sätt har forskningen heller inte låsts fast vid ett snävt 

arbetssätt. 

2.3 Forskningsmetod 
Olsson och Sörensen (2011) skriver att det i huvudsak finns två olika sätt att ta sig an 

forskningens problem eller syfte, antingen genom kvalitativ eller genom kvantitativ 

metod, och beroende på syftet med forskningen passar den ena metoden bättre än den 

andra. Utifrån ett kvalitativt perspektiv ses verkligheten enligt Backman (2008) som en 

individuell, social och kulturell konstruktion. Enligt författaren är det intressanta att se 

till hur människan tolkar eller uppfattar sin egen omgivning snarare än att observera 

eller mäta en mer eller mindre redan given verklighet. I det kvalitativa perspektivet 

riktas fokus på hur individen utifrån sin egen kunskap och sina egna erfarenheter tolkar 

sin omvärld och forskningen sker i naturliga miljöer med mänskliga interaktioner, vilket 

dessutom är det huvudsakliga instrumentet i forskningen (Backman, 2008). Den 

kvalitativa ansatsen valdes eftersom studien syftar till att studera en social verklighet 

som inte kan betraktas som slutgiltig, där de sociala företeelserna är under ständig 

förändring och där det är sociala aktörer som får dessa till stånd vilket enligt Bryman 

och Bell (2005) är en förklaring till forskningsfrågornas formulering i en kvalitativ 

ansats som ofta börjar med hur eller varför. 

2.4 Forskningsstrategi 
Genomförandet av denna studie inleddes med en teoretisk genomgång av områden kring 

CSR och dess betydelse då bakgrundskunskapen hos oss som forskare inte var 

tillräckligt stark för en empirisk studie direkt. Genom seminarier och diskussioner med 
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handledare försökte vi som forskare också se till att inte låsa fast oss i vissa tankegångar 

utan vara öppna inför den information som den empiriska undersökningen kunde tänkas 

ge. För att svara på forskningsfrågan gjordes således först en innehållsanalys av tio 

företags hållbarhetsredovisningar, där fem företag var etiska och fem företag verkade i 

en oetisk bransch, och sedan genomfördes kompletterande intervjuer med fyra av 

företagen för att få ännu större djup i empirin. 

2.5 Datainsamling 
Den här studien bygger både på primär- samt sekundärdata. Bryman och Bell (2005) 

skriver att analys av sekundärdata har funnits länge inom den ekonomiska 

forskningsgrenen och att det inte bara handlar om att spara både tid och pengar utan att 

en väl vald sekundärdata kan bestå av mycket hög kvalitet. När det kommer till 

sekundärdata går det såklart inte att ta kvaliteten för given men 

hållbarhetsredovisningarna, som fungerar som sekundärdata i den här studien, har höga 

krav på sig att vara korrekta från intressenter. Primärdata till den här studien är insamlad 

genom intervjuer med respondenter från fyra olika företag. 

2.5.1 Innehållsanalys 

Bergström och Boréus (2012) skriver att den kvantitativa och den kvalitativa 

innehållsanalysen skiljer sig till viss del åt, den kvantitativa innehållsanalysen innehåller 

metoder för att räkna ord eller se till hur ofta ett begrepp återfinns medan den kvalitativa 

metoden mer försöker se till innehållet i texten. Enligt Krippendorff (2004) är all 

innehållsanalys eller textanalys en del i en kvalitativ metod eftersom att läsa en text 

eller räkna ord, oavsett om det utförs av en forskare eller ett datorprogram, inte raderar 

det naturligt kvalitativa inslaget i en text. Janasik, Honkela och Bruun (2009) är emot 

användningen av datorprogram när det kommer till en kvalitativ innehållsanalys och 

skriver att kvalitativ data inte bör konverteras till numeriska variabler eller statistiska 

analyser utan bör behållas så ren som möjligt genom att istället kategorisera och 

systematisera data. Enligt Yu, Jannasch-Pennell och DiGangi (2011) kan en forskare 

inte helt förlita sig på en innehållsanalys gjord av ett datorprogram eftersom en 

innehållsanalys ständigt är under förändring genom att forskaren lägger till och tar bort 

kategorier då metoden kräver ett öppet sinne gentemot framtagen data. Yu, Jannasch-

Pennell och DiGangi (2011) beskriver även faran med att använda sig av framtagna 

datorprogram i för stor utsträckning då ett sådant program måste vara väl kodat för att 
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fungera för en innehållsanalys, speciellt när det kommer till ord som kan ha dubbla 

betydelser.  

Genomförandet av innehållsanalysen byggde på en strategi av Miles och Huberman 

(1994) som går ut på att forskarna först studerar alla texter noggrant och samtidigt för 

anteckningar. Forskaren reducerar sedan försiktigt ner texten genom att välja ut och 

lägga fokus på data som bäst kan besvara forskningsfrågan. Data som sparats 

kategoriseras, arrangeras och organiseras sedan och på det sättet kan mönster, teman 

och samband växa fram. Dessa kategorier är inte konstanta utan behöver ofta ändras, 

något kanske behöver läggas till och oväsentligheter plockas bort. Till sist analyserar 

forskaren alla texter ytterligare för att bekräfta samt bestyrka att mönster och samband 

går att identifiera genom texten (Miles & Huberman, 1994). Det går att anta att 

redovisningarna är skrivna på ett sätt som gör att företagen ska framkomma i god dager. 

En innehållsanalys riktar enligt Bergström och Boréus (2012) in sig på att gå in bakom 

texten och läsa mellan raderna för att se om det går att utläsa något kring det som 

faktiskt inte står svart på vitt. 

Innan de teman och ämnen som skulle eftersökas inför innehållsanalysen skapades först 

en överblick av samtliga rapporter. Allra först användes ett kvantitativt inslag för att det 

snabbt skulle gå att se om det fanns några stora skillnader i storleken på rapporterna, 

genom att helt enkelt räkna sidorna. För att alla rapporter skulle bedömas lika, oavsett 

företagens egen sidnumrering, användes det sidantalet som visades i Adobe Reader. 

Ytterligare en fördel med metoden är att samtliga rapporter finns att ladda ner via 

företagens hemsida och därför blir det enkelt om någon skulle vilja pröva beräkningen 

av sidantalet. När det sedan kommer till vilka sidor i företagens rapporter som kan 

härledas till hållbarhetsredovisningen har företagens egna riktlinjer använts. Om 

företaget har haft en separerad hållbarhetsredovisning har hela den studerats och har de 

en integrerad har samtliga företag markerat tydligt i innehållsförteckningen vad som kan 

härledas till deras arbete med hållbarhet. 

Nästa steg i innehållsanalysen var att formulera de teman som skulle eftersökas i 

hållbarhetsredovisningarna. De teman som valdes baserades på grundkunskapen inom 

teorin som erhölls i det första skedet och är tydligt presenterade i en sammanfattande 

matris och i ett mer utförligt empiriavsnitt, vilket gör att en prövning kan ske av andra 

forskare. Det var inte bara teorin som låg till grund för innehållsanalysen utan vid den 
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första övergripande läsningen framkom det ämnen som företagen själva belyste, vilket 

gjorde att även de temana kändes väsentliga. Eftersom företagen verkar i olika 

branscher eftersträvades vida begrepp för att kunna täcka in områden på alla företag 

vilket i sin tur ledde till så stor rättvisa som möjligt. 

2.5.2 Intervju 

Då studien är en fördjupning snarare än ett försök till bredd har primärdata samlats in i 

form av intervjuer. Intervjuerna var ett sätt att ta reda på hur respondenterna tänkte 

kring sin egen hållbarhetsredovisning och dess utförande. Bryman och Bell (2005) 

skriver att till skillnad mot den kvantitativa intervjutekniken som är helt strukturerad 

finns det ingen direkt mall för hur den kvalitativa intervjun bör se ut, det är snarare upp 

till forskaren själv att se vad som passar bäst i den givna situationen. Det gör att 

intervjuobjektet i en kvalitativ studie har större spelrum när det kommer till att röra sig i 

olika riktningar kring ämnet, det kan till och med vara önskvärt att intervjuobjektet talar 

mer fritt eftersom det ger forskaren information om vad den intervjuade anser vara 

viktigt och relevant, intervjun kan då mer liknas vid ett samtal (Bryman & Bell, 2005). 

Enligt Dalen (2007) är den kvalitativa intervjun lämplig för att få fram respondentens 

egna tankar, erfarenheter och känslor och kan användas som hjälpmedel för att 

komplettera redan insamlad data. I den här studien fick intervjuerna en kompletterande 

roll till redan framtagen sekundärdata. Intervjufrågorna byggdes upp enligt den 

semistrukturerade konsten vilket enligt Denscombe (2009) kännetecknas av att 

forskaren har en lista på frågor och ämnen som ska behandlas under intervjutillfället, 

däremot är ordningsföljden flexibel precis som respondentens tillåtelse att fritt utveckla 

sina idéer och resonemang. 

Shuy (2001) skriver att det har forskats mycket på vilken metod, telefonintervju eller 

personlig intervju, som ger mest kvalitativ data samtidigt som hänsyn tas till 

respondenten och dennes preferenser. Författaren skriver vidare att det har visat sig att 

en telefonintervju kan vara en fördel när forskaren har förberett vissa frågor som ska 

behandlas då svaren ofta blir rakare än vid en personlig intervju. En personlig intervju 

kan emellertid vara att föredra vid en helt ostrukturerad intervju som berör mer 

komplexa teman. Enligt Denscombe (2009) visar undersökningar på att respondenter 

svarar olika beroende på hur de uppfattar personen som ställer frågorna, faktorer som i 

synnerhet påverkar är intervjuarens kön, ålder och etnicitet. Med andra ord påverkar 
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forskarens egen identitet de data som kommer fram ur intervjun. Med hjälp av telefoner 

kan forskaren dölja sin identitet till en viss gräns, varav påverkan på respondenten blir 

mindre (Denscombe, 2009). 

Genomförande av intervjuerna 

Den första kontakten med företagen togs via mail där en förfrågan angående en intervju 

skickades ut. Förfrågan skickades antingen till personer som stod som kontakter i 

hållbarhetsredovisningen eller via en reception som sedan vidarebefordrade mailet till 

den person som ansågs bäst lämpad. Av tio företag var det tre som tackade nej och två 

som tackade ja. De företag som inte återkom inom en vecka kontaktades via telefon och 

ytterligare två intervjuer bokades in. Att vägen via reception eller växel togs gjorde att 

företagen själva valde ut representanter för företaget som ansågs mest lämpade inom 

området. 

De företag som har intervjuats är Atlas Copco, Systembolaget, Svenska Spel och Green 

Cargo. Målet var att intervjua samtliga företag då alla skulle få lika stort utrymme i 

uppsatsen och för att analysen på samtliga företag skulle bli likvärdig, nu genomfördes 

dock endast intervjuer med fyra av företagen. Däremot gavs den etiska och den oetiska 

sidan lika stort utrymme, då två företag från respektive kategori intervjuades. Urvalet i 

intervjuerna representerar tre statliga företag och ett privat företag, vilket kan komma att 

påverka analysen i viss mån. 

Intervjuerna genomfördes via telefon då vi som forskare inte hade möjlighet att besöka 

dem för personliga intervjuer och för att respondenterna själva skulle kunna välja en tid 

som passade dem bäst. Bryman (2008) beskriver fördelarna med en telefonintervju 

genom att nämna Sturges och Hanran (2004) som har genomfört en studie som visar på 

att de svar som erhålls vid en personlig intervju inte markant skiljer sig från de svar som 

erhålls vid en telefonintervju. Denscombe (2009) skriver att när en intervju är slutförd 

bör forskarna försöka bekräfta sanningshalten i det som har kommit fram med hjälp av 

andra informationskällor, vilket ligger i linje med tanken att använda intervjuerna som 

ett komplement till innehållsanalysen. 

Samtliga respondenter ville dessutom att frågorna skulle mailas i förväg, så att de skulle 

ha en chans att förbereda sig. Enligt Denscombe (2009) är en stor fördel med 

mailkorrespondens att de intervjuade får mer tid att reflektera över både frågan och sitt 

eget svar vilket i sin tur leder till att kvaliteten i svaret förbättras. Bryman (2008) skriver 
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att den positiva aspekten kan ifrågasättas eftersom spontaniteten i svaret försvinner. 

Som forskare var vi medvetna om att respondenterna kunde kontrollera sina svar i 

förväg när de hade alla frågor framför sig och att det fanns risk för att de svarade som 

de borde svara snarare än vad de spontant skulle vilja svara. Att neka respondenterna 

möjligheten att kunna förbereda sig när de väl hade tagit sig tid till intervjuer var aldrig 

aktuellt, istället gjordes en kompromiss och huvudteman som skulle beröras under 

intervjun skickades ut och inte specifika frågeställningar. Frågorna i intervjuerna 

utformades i enlighet med vad Bryman (2008) skriver om att de inte ska vara specifika 

eller ledande så att det stryper möjligheten till alternativa synsätt att komma fram hos 

respondenten. 

Med tillstånd från respondenterna spelades samtliga intervjuer in för att vi som forskare 

på ett rättvist sätt skulle kunna återge svaren. Enligt Patel och Davidson (2011) finns det 

dock en nackdel med inspelning då den som blir intervjuad kan känna sig obekväm 

vilket i sin tur kan påverka svaren. En telefonintervju innebär att den intervjuade inte ser 

inspelningsutrustningen och på så sätt kan den komma att falla i glömska. Patel och 

Davidson (2011) skriver vidare att det vid kvalitativa intervjuer är vanligt att 

transkribering sker men att det i denna process kan ske en omedveten påverkan på 

underlaget för analysen eftersom talspråk och skriftspråk ser olika ut. Som forskare såg 

vi inte att de positiva aspekterna med transkribering vägde upp de negativa i och med att 

det skulle ge en frestelse att ändra på grammatiska fel eller flytta om kommatecken för 

att skapa bisatser och för mycket av sådant skulle kunna komma att ändra hela 

analysunderlaget.  

2.6 Val av teorier 
Enligt Bryman och Bell (2005) sker ett kontinuerligt urval av teorier när data studeras, 

analyseras och samlas in. Som forskare var vi medvetna om att urvalet av teorier 

påverkar både studiens analys samt resultat. Då hållbarhetsredovisningarna utgjorde 

grunden för studiens syfte kändes det självklart att studera teorier bakom dem, vilket 

även gjorde att GRI framkom som ett centralt begrepp. Som tidigare nämnts är 

hållbarhetsredovisningarna en rapport över företagens CSR-arbete vilket gjorde att ett 

avsnitt angående en mer djupgående teoretisk bildning kring det kändes naturligt. 

2.7 Urval 
Ett av de allra första stegen i forskningen var att sammanställa vilka företag som skulle 

ingå i studien, för att sedan kunna ta fram deras hållbarhetsredovisningar. Studien 
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omfattar fem etiska företag respektive fem företag som verkar i en oetisk bransch. 

Anledningen till valet av antal är att studien riktar in sig på en fördjupning inom 

området snarare än en generalisering. 

Enligt Bryman och Bell (2005) kan urvalsprocessen inom den kvantitativa 

forskningsstrategin vara väldigt viktig med tanke på att studien ska anses trovärdig samt 

gå att generalisera. Det utesluter dock inte vikten av urvalsprocessen i den kvalitativa 

forskningen. I den här studien har ett bekvämlighetsurval använts och enligt Bryman 

och Bell (2005) är det ett urval som finns tillgängligt för forskaren. Anledningen till att 

ett bekvämlighetsurval användes är för att studiens syfte kräver tillgång till företagens 

årsredovisningar respektive hållbarhetsredovisningar och att fem av företagen verkar i 

en oetisk bransch. Bryman och Bell (2005) skriver att ett bekvämlighetsurval kan få 

generaliserbarheten att brista men då studien går in mer på djupet än på bredden vägde 

fördelarna tyngre än nackdelarna. 

Svårigheten med att beteckna företag som etiska eller deras bransch som oetisk har 

bemötts genom att välja företag som agerar i de branscher som är vedertaget oetiska 

såsom till exempel vapen, alkohol, spel och tobak (KPA Pension, u.å.). Urvalet av de 

etiska företagen har grundat sig på kravet att de ska ha blivit prisade eller 

uppmärksammade för sitt etiska arbete. Urvalet har begränsats till att röra sig om stora 

företag enligt ÅRL (1995:1554) vilket betyder att de ska ha en nettoomsättning över 80 

miljoner. En balansomslutning över 40 miljoner eller ha ett genomsnitt på fler än femtio 

anställda. Studien har förankrats på den svenska marknaden genom att bara omfatta 

svenska företag. Däremot har inte kravet funnits att de endast ska agera på den svenska 

marknaden utan i urvalet finns företag som agerar internationellt samt både företag som 

har konsumenter och företag som kunder. 

2.7.1 Val av företag 

Etisphere är en erkänd och ledande forskningsorganisation samt tankesmedja inom 

hållbarhet som varje år listar de företag som kännetecknas av att de inte bara pratar om 

att vara etiska utan även omsätter det till handling. Undersökningen bygger på fem olika 

kategorier med flervalsfrågor där företagen själva får mäta sina prestationer objektivt, 

konsekvent och på ett standardiserat sätt. Det räcker dock inte med företagens egna 

utsagor utan sedan samlas mer information in i form av oberoende forskning, intervjuer 

med företagsledningen eller dokumentation som stödjer uppgifterna (Etisphere, u.å.). 
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De företag som kan sägas verka i en oetisk bransch har valts ut genom att tillämpa 

samma kriterier som KPA Pension har för sina etiska fonder. KPA Pension har både 

påverkande och uteslutande kriterier där de uteslutande verksamheterna är vapen, 

alkohol, tobak och spelverksamhet för att de skadar människor. Andra kriterier som 

också kan leda till uteslutning är miljö och korruption (KPA Pension, u.å.). Nedan 

beskrivs först de fem etiska företagen och sedan de fem företag som kan anses verka i 

en oetisk bransch. 

Apoteket 

Apoteket AB är ett företag som ägs av svenska staten och som erbjuder ett brett utbud 

av läkemedel, hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, 

vårdbranschen och företag. Apoteket har cirka 5 200 medarbetare från 83 olika länder 

som pratar 64 olika språk. De finns lokaliserade på 250 orter, 50 sjukhus, 100 

vårdavdelningar och sammanlagt har de 374 öppenvårdsapotek och 702 apoteksombud 

över hela landet. Under 2012 hade Apoteket en nettoomsättning på cirka 21,4 miljarder 

svenska kronor (Apoteket, 2012). 

Apoteket har av kunder utsetts till Sveriges ärligaste företag 2010, 2011 och 2012. 

Sustainable Brands är en organisation som gör undersöker och korar Sveriges mest 

hållbara varumärke, en undersökning där Apoteket var bäst i branschen och hamnade på 

sjunde plats av alla svenska företag (Apoteket, 2012). Apoteket har därför placerats 

bland de etiska företagen i den här studien. 

Atlas Copco 

Atlas Copco är en industrigrupp baserad i Stockholm med produkter inom 

kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och 

gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco är verksamma i 

över 170 länder och hade under 2012 en nettoomsättning på ca 90.5 miljarder svenska 

kronor (Atlas Copco, 2012). 

Atlas Copco har fått erkännande för sitt arbete med hållbarhet genom att placeras på 

Etispheres lista över de mest etiska företagen i världen år 2012 (Etisphere, u.å.). De är 

dessutom med på listan över de 100 företag som anses arbeta mest med hållbarhet i 

världen (global100, u.å.). Dessa oberoende rankingar kan anses vara trovärdiga och talar 

sitt tydliga språk, Atlas Copco benämns i den här studien som ett etiskt företag. 
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Green Cargo 

Green Cargo är ett svenskt transportföretag som är helägt av svenska staten och 

förvaltas av finansdepartementet. Dess verksamhet består i huvudsak av 

godstransportverksamhet med järnväg som bas och där biltransporter agerar 

komplement. Dess huvudsakliga marknad är Sverige men de säkerhetsställer även 

behov av transport till och från samtliga Europas ekonomiska centrum. Under 2012 

hade de en nettoomsättning på cirka 4,6 miljarder svenska kronor och antalet anställda 

uppgick till 2 323 personer (Green Cargo, 2012). 

Green Cargo har erhållit flertalet olika certifikat angående sin miljö och är godkända 

som Bra Miljöval (Green Cargo u.å.). Certifikaten agerar i den här studien underlag för 

att placera Green Cargo bland de etiska företagen. 

H&M 

H&M är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och verksamheten består till 

största del av försäljning av kläder, accessoarer, skor, kosmetik och hemtextil till 

konsumenter. Under 2012 uppgick nettoomsättningen till cirka 141 miljarder svenska 

kronor. H&M har 2 776 butiker, över 104 000 medarbetare och de finns på 48 olika 

marknader (H&M, 2012). 

Det har varit mycket skriverier om H&M på senaste tiden bland annat angående deras 

uppmärksamhet som ett etiskt företag (Guardian, 2012). Deras arbete har dock blivit 

mycket uppmärksammat av både Etisphere (u.å.) och Global 100 (u.å.) som anser att 

H&M kan klassificeras som ett av de främsta företagen i världen när det kommer till sitt 

arbete för ett hållbart samhälle. H&M har därför i den här studien placerats bland de 

etiska företagen. 

SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget 

SCA är ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar och 

producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. 

Företaget har cirka 36 000 medarbetare, en omsättning på 85 miljarder svenska kronor 

och en säljer produkter till över 100 länder (SCA, 2012). 

SCA följer flertalet olika riktlinjer angående hållbarhet utarbetade av oberoende 

organisationer (SCA, 2012). De är dessutom med på listan över de 100 mest etiska 

företagen i världen precis som H&M och Atlas Copco (Etisphere, u.å.). Därmed har 

SCA klassificerats som etiskt då de ligger i framkant i sin bransch angående 
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hållbarhetsredovisning samt ingår i flertalet frivilliga organisationer som kontrollerar 

deras arbete. 

Lundin Petroleum 

Lundin Petroleum AB är ett internationellt bolag som är verksamma inom prospektering 

och produktion av gas och olja. De hade under 2012 ett operativt kassaflöde på 830 

miljoner US dollar. (Lundin Petroleum, 2012) 

KPA Pension använder sig av GES Investment Services, som är Sveriges ledande 

leverantör av etisk granskning av företag, för att granska företag och se om de uppfyller 

de uppsatta kriterierna för etiska fonder. Lundin Petroleum är ett uteslutet bolag på 

grund av att de inte uppfyller de uppsatta miljökraven (KPA Pension, u.å.). Lundin 

Petroleum har därför i den här studien kategoriserats för att verka i en oetisk bransch. 

SAAB 

Saab är ett svenskbaserat företag som erbjuder lösningar, produkter och tjänster för 

militärt försvar och säkerhet. De säljer till över 100 länder och dess viktigaste 

marknader är Europa, Asien och Nordamerika. Saab har omkring 14 000 medarbetare 

och deras försäljningsintäkter uppgick till cirka 24 miljarder svenska kronor under 

2012. (Saab, 2012) 

Saab har i den här studien benämnts som verksam i en oetisk bransch på grund av deras 

produktion av vapen. Riktlinjer över vilka företag som kan anses vara etiska visar 

tydligt avstånd från företag som framställer vapen med ändamålet att stympa, döda eller 

ödelägga och som säljs till militära användare (KPA Pension, u.å.). 

Svenska Spel 

Svenska Spel är ett spelbolag som ägs av svenska staten. Företaget tillhandahåller olika 

spelformer som sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel och kasinospel. 

Under 2012 hade Svenska Spel en omsättning på 22,8 miljarder svenska kronor, 

anställda hade ett medeltal på 1 738 och de gjorde en vinst på 5 miljarder svenska 

kronor. (Svenska Spel, 2012) 

Även Svenska Spel har placerats i den oetiska kategorin på grund av att dess 

verksamhet bygger på spel, som strider mot de etiska riktlinjerna gällande etiska fonder 

(KPA Pension, u.å.). 
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Swedish Match 

Swedish Match är ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar, 

tillverkar och säljer snus, andra tobaksprodukter som tuggtobak, cigarrer och 

tändprodukter som tändare och tändstickor. De har tillverkning i sex olika länder men 

produkterna säljs över hela världen. Under 2012 var antalet medarbetare 3 848 i 

genomsnitt och de hade en nettoomsättning på cirka 12,5 miljarder svenska kronor. 

(Swedish Match, 2012) 

Swedish Match bryter även dem mot ett av grundpelarna inom vad som kan anses vara 

oetiska branscher, nämligen tobak. Tobak anses ha en direkt skadlig effekt på 

människor och därför kan företaget inte heller placeras i etiska fonder. Swedish Match 

är ett uteslutet bolag (KPA Pension, u.å.). 

Systembolaget 

Systembolaget AB är ett statligt ägt bolag som bedriver försäljning av sprit, vin och 

starköl i Sverige. Systembolaget finns i samtliga kommuner fördelade på 421 butiker 

och det finns cirka 500 ombud. Företaget har 5 032 anställda, en omsättning på 25,1 

miljarder och cirka 530 olika dryckesleverantörer. (Systembolaget, 2012) 

Systembolagets vision är: ”Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om 

hälsan så att ingen tar skada” (Systembolaget, 2012). Trots att deras vision mycket väl 

vittnar om att de inser vikten med att ta sitt samhällsansvar har de i den här studien 

placerats i den oetiska kategorin, med tanke på dess bransch. Kategoriseringen är 

förankrad i de vedertagna riktlinjerna angående vilka företag som direkt utesluts ur 

etiska fonder. Alkohol anses ha en direkt skadlig effekt på människor och samhälle 

varav det kan anses vara oetiskt (KPA Pension, u.å.). 

2.8 Undersökningskvalitet 

Att verifiera sin forskning och insamlade data är väldigt viktigt för att resultatet ska 

kännas trovärdigt. Det ska vara enkelt att sätta tilltro till det som står skrivet. Begrepp 

som används som grundpelare för att bedöma forskningskvaliten är validitet, 

tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet (Denscombe, 2009). 

2.8.1 Validitet 

Enligt Denscombe (2009) handlar validitet om noggrannheten och precisionen i data 

samt lämpligheten i de data som undersöks gentemot forskningsfrågan. Med andra ord 

handlar validitet om att rätt data har använts för uppgiften och om den har uppmätts på 
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ett korrekt sätt. Den här studien bygger på företagens hållbarhetsredovisningar vilket 

ligger i linje med forskningsfrågan. Olsson och Sörensen (2011) skriver att det krävs att 

forskare har förkunskaper inom ämnet för att på ett korrekt sätt ska kunna tolka den data 

som framkommer. En stabil teoretisk grund byggdes med hjälp av etablerade författares 

studier och teorier inom ämnet, de har blivit granskade med ett kritiskt öga, innan 

studierna av företagens hållbarhetsredovisningar gjordes. 

2.8.2 Tillförlitlighet 

Enligt Denscombe (2009) handlar tillförlitlighet om hur pass neutralt ett 

forskningsinstrument är och om det skulle vara konsekvent även om det användes vid 

olika tidpunkter. Vidare skriver författaren att möjligheten till att kopiera eller replikera 

en kvalitativ forskning är svår om inte rent av omöjlig att genomföra då tiden 

oundvikligen förändrar verkligheten och att uppnå en exakt likadan social verklighet 

som när studien genomfördes igen går inte. Ytterligare en svårighet med att replikera en 

kvalitativ forskning enligt Denscombe (2009) är det faktum att forskaren själv är 

involverad under en stor del av processen och därmed blir sannolikheten för att två olika 

forskare ska tolka data och komma fram till identiska slutsatsaser minimal. 

Sekundärdata i den här studien som bygger på företagens hållbarhetsredovisningar är 

dokument som är bestående för eventuella framtida replikeringar.  

Caroline Stenbacka (2001 s. 552) skriver: 

It is obvious that the reliability has no relevance in qualitative research, 

where it is impossible to differtiate between researcher and method. 

(…) The conclusion is that the concept of reliability is even misleading 

in qualitative research. If a qualitative study is discussed with reliability 

as a criterion, the consequence is rather that the study is no good.  

I kontrast till vad ovanstående författare skriver angående tillförlitlighet har vi som 

forskare till den här studien ändå redovisat våra metodval och tillvägagångssätt genom 

hela processen med tydlighet för att möjliggöra en replikering. Bryman (1997) skriver 

att replikeringar på redan gjorda forskningar har väldigt låg status och ses som väldigt 

fantasilöst. Med andra ord blir inte replikeringen i sig en viktig del för att verifiera 

forskningen utan möjligheten till det, den tekniska möjligheten är alltså av vikt även om 

den senare förmodligen inte kommer att replikeras i praktiken (Bryman, 1997). 
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2.8.3 Generaliserbarhet 

Denscombe (2009) skriver att generaliserbarhet handlar om att det bör gå att sätta in 

undersökningen i ett större sammanhang, det bör finnas en möjlighet att tillämpa 

resultatet på andra områden. Den här studien är mer fördjupande än generaliserbar och 

kan ses som en explorativ förstudie som kan generera nya uppslag, idéer och hypoteser 

som sedan kan prövas genom kvantitativ forskning. 

2.8.4 Objektivitet 

Enligt Denscombe (2009) handlar objektivitet om strävan efter att som forskare vara 

opartisk och neutral. Olsson och Sörensen (2011) skriver att det är viktigt inom både 

den kvantitativa och den kvantitativa forskningsstrategin att forskningen präglas av 

objektivitet, detta för att den ska kunna anses vara trovärdig. Författarna skriver vidare 

att de ställningstaganden och slutsatser som görs ska kunna härledas till en saklig 

argumentation som andra forskare ska kunna förstå. Som forskare var vi väl medvetna 

om både vikten av objektivitet samt svårigheterna med det. För att stärka objektiviteten 

i den här studien har bland annat olika källor använts vid teoriavsnittet. Att bara ta in 

och formulera till exempel intervjurespondenternas perspektiv utan att analysera dem 

eller sätta dem i ett större sammanhang skulle enligt Bryman (1997) inte ge något, en 

tolkning från forskarens sida är alltså ofrånkomlig. Problematiken enligt Bryman (1997) 

ligger i hur forskarens tolkning ska anses giltig, en forskare kan se på något på ett sätt 

och en annan forskare kan se det på ett annat sätt beroende bland annat på deras tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Som forskare insåg vi att vi har mer kunskaper tillsammans 

än var och en för sig vilket innebär att samtliga hållbarhetsredovisningar och intervjuer 

har studerats utifrån två olika perspektiv, både för att utnyttja tidigare erfarenheter och 

för att undvika en för vinklad tolkning. 

2.9 Källkritik 

Enligt Bryman och Bell (2005) ska forskare aldrig ta sekundärkällors kvalitet för givet 

eftersom dessa källor är framtagna för andra ändamål än vad de ska användas till i en 

senare forskning. Sekundärkällorna i den här studien är inte framtagna specifikt för den 

här studiens ändamål men det är det främsta data som finns att få access till angående 

företagens arbete inom området. Hållbarhetsredovisningarna är offentliga dokument 

som granskas av olika intressenter och många av dem är dessutom kontrollerade av 

oberoende revisorer vilket gör att vi som forskare anser att de går att förlita sig på och 

dra slutsatser från.  
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Primärdata har samlats in genom intervjuer med respondenter på fyra företag. Det ligger 

dock en risk i metoden med att använda sig av intervjuer om respondenten ger svar som 

han eller hon tror är rätt eller om respondenten ger svar som han eller hon tror är vad vi 

som forskare vill höra (Shuy, 2001). Empirin grundar sig inte bara på intervjuer utan i 

det här fallet även en innehållsanalys, för att säkerställa tillförlitligheten i analysen. 

Patel och Davidson (2011) benämner det här fenomenet triangulering, vilket innebär att 

forskaren hämtar data med hjälp av flera olika metoder för att ge en fyllig bild. 

Ytterligare ett sätt att anamma triangulering enligt Patel och Davidson (2011) är att flera 

forskare studerar samma fenomen eller analyserar samma data för att få olika vinklar, 

vilket faller i linje med vår metod då båda forskarna studerade samtliga 

hållbarhetsredovisningarna inför innehållsanalysen och dessutom analyserade båda 

forskarna intervjuerna med hjälp av inspelningen. 

2.10 Metodkritik 

Att istället för att studera och tolka företagens hållbarhetsredovisningar hade data 

kunnat samlas in genom intervjuer med respektive företag, risken då hade varit att det 

inte hade kunnat anses vara lika trovärdigt som offentliga dokument. Det finns 

dessutom risk för att någon del av företagens arbete glöms bort eller att en annan del 

lyfts fram som särskilt viktig utan någon annan förankring än representantens åsikter 

kring det. 

För att få en större bredd och en bättre generaliserbarhet i stort hade studien kunnat rikta 

in sig på att omfatta fler företag, förslagsvis genom en kvantitativ metod. Risken hade 

varit att studien förlorat det djup som vi nu eftersökt med hjälp av kompletterande 

intervjuer. Att endast studera en viss bransch hade också kunnat vara en fördel för att få 

fram tydligare tolkningsmöjligheter men i den här studien valdes en kompromiss mellan 

de båda alternativen för att eftersträva både bredd och djup i studien. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I det här kapitlet presenteras de teorier och begrepp som låg till grund för den 

empiriska analysen. Då studien bygger på hållbarhetsredovisningar kändes det 

självklart att både ta upp teorin bakom dem och Global Reporting Initiativ som har haft 

en stor inverkan på dess utformning. Dessutom kommer Corporate Social Responsibility 

samt etik att belysas, då det är viktiga begrepp bakom hålbarhetsredovisningen. 

3.1 Corporate social responsibility 
Då studiens syfte är att studera tio företags hållbarhetsredovisningar är det viktigt att 

redogöra för teorin bakom dessa. Hållbarhetsredovisningen kan ses som den rapport 

som följer av ett företags arbete med Corporate Social Responsibility, förkortat CSR. 

För att få en teoretisk grund gällande hållbarhetsredovisning blir det således viktigt att 

redogöra för innebörden av CSR i inledningsskedet.  

Löhman & Steinholtz (2004) skriver att inom begreppet Corporate Social 

Responsibility, här förkortat CSR, ingår tre olika delar nämligen hållbar utveckling, 

företagsansvar och hur företaget sköts. Författarna förklarar närmare att hållbar 

utveckling avser att beskriva hur de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågorna ska 

balanseras för att inte den mänskliga långsiktiga överlevnaden ska hotas. En annan men 

liknande uppdelning gör Grankvist (2009) som menar på att CSR kan delas upp i 

socialt- miljömässigt- och ekonomiskt ansvarstagande. 

Enligt Löhman & Steinholtz (2004) finns det åsikter som bygger på att företag som 

arbetar med CSR bara gör det för pengarnas skull samt åsikter kring att företag inte kan 

ta ett utökat ansvar utan att det tär på de finansiella förutsättningarna. Pengar är och 

kommer förmodligen alltid att vara något av ett problemområde, pengar skapar 

besvärliga prioriteringsförhållanden enligt Löhman och Steinholtz (2004) och de menar 

att det finns ett antagande om att det finansiella alltid vinner gentemot den övriga 

världen. Författarna skriver vidare att när det kommer till CSR handlar det mycket om 

att skapa finansiella värden samtidigt som värden för intressenter och omvärld skapas. 

Det kan tyckas ganska självklart att ett företag som tar ansvar för sin omvärld, sina 

anställda och andra intressenter får ett gott rykte och använder en framgångsrik strategi 

som senare kan resultera i finansiella summor. Paradoxen med att aningen ta ansvar för 

sin omvärld eller ekonomiskt ansvar går det helt enkelt att slå hål på relativt enkelt. 
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Snarare är balans mellan faktorerna en förutsättning för att företaget ska överleva och 

klara konkurrensen (Löhman & Steinholtz, 2004). 

Karlsson (2006) skriver att i grunden handlar tänkandet kring CSR om att företag 

behöver ta större ansvar för samhället och göra sig förtjänta av något slags 

existensberättigande. Författaren menar att alla skriverier om att företag behöver göra 

sig förtjänta av ett tillstånd är fundamentalt fel och missar att ta hänsyn till de 

välståndsvinster som fria företag i konkurrens skapar, det absolut farligaste med CSR-

ideologin är att marknadsekonomi ska vara något dåligt och något som borde stöpas om 

för att vara till gagn för människor. Enligt Karlsson (2006) finns det ett enkelt test för 

att se om ett företag är gynnsamt för människor och om det har tillstånd att verka – är 

det lönsamt? Ett företag som är lönsamt och som följer lagar borde ha allt tillstånd det 

behöver (Karlsson, 2006). 

Löhman och Steinholtz (2004) skriver att det inte är lagstadgat att arbeta med CSR, 

statliga företag undantaget, men att det är många som väljer att lägga ner resurser på 

både CSR och en hållbarhetsredovisning som kan kommunicera ut vad företaget gör för 

sin omvärld och vilket ansvar som tas. Frånvaron av lagar som råder på området innebär 

en stor frihet men frihet enligt Löhman och Steinholtz (2004) innebär ansvar och de 

allra flesta företag har insett vikten av att ta det här ansvaret. Friheten märks även på 

individnivå, tidigare monopolmarknader som till exempel sjukvård och skolor har 

luckrats upp, och individer uppmanas enligt Löhman och Steinholtz (2004) att välja från 

en friare marknad. Författarna skriver vidare att den friheten för individerna kommer 

med helt andra förutsättningar och kunskapskrav för ställningstaganden än tidigare. Att 

politikerna har minskat sitt ansvarstagande betyder i sin tur att företagen har fått en 

ökad betydelse för samhället (Löhman & Steinholtz, 2004). 

Enligt Löhman och Steinholtz (2004) tycker framförallt kunder att det är viktigt att 

företag tar sitt ansvar och att de kommunicerar ut arbetet, då de enda konsumenterna 

egentligen litar på kan förändra samhället är konsumenterna själva genom medvetna 

konsumtionsval vilket i sin tur kräver kunskap och information. Det är inte endast 

konsumenter eller kunder som har ett intresse av att se till företagens ansvar. Enligt 

Löhman och Steinholtz (2004) har de anställda kommit att bli en av företagets viktigaste 

resurser och värnar företaget inte om dessa förlorar det kompetens, vilket i sin tur kan 

leda till stora svårigheter att ens överleva. Sedan tillkommer bland annat leverantörer, 
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ägare och investerare som även de är intresserade av att kontrollera att företaget tar sitt 

ansvar (Löhman & Steinholtz, 2004). 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) skriver att hur företagen arbetar med CSR är 

väldigt branschberoende. Författarna menar att företag som utsätts för kritik och som 

har inbyggda etiska dilemman i sin verksamhet ofta har en välarbetad plan för sitt CSR-

arbete. Med andra ord förstår företag som riskerar dåligt anseende vikten av att 

kommunicera ut att de verkligen tar ansvar. Enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson 

(2009) är företag i inte lika diskutabla branscher inte sena med att hänga på trenden. 

3.2 Intressentmodellen 
Ett företags aktioner påverkar inte bara det egna företaget utan även omvärlden, varför 

det är viktigt att föra ett teoretiskt resonemang angående företagets påverkan på dess 

intressenter. 

Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) är det företaget tillsammans med sina 

intressenter som formar CSR-arbetets innehåll. Eftersom företag inte agerar i ett 

vakuum utan både påverkar och påverkas av aktörer i sin omgivning kan en 

intressentmodell enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) vara till god hjälp för 

att identifiera centrala aktörer i sin omgivning, vilka samtliga kan ha någon form av 

relation till företaget antingen direkt eller indirekt. 

För att koppla intressenterna till hållbarhetsredovisningen och arbetet med CSR skriver 

Ljungberg och Barkland (2010) att det är viktigt att i ett tidigt skede inkludera 

intressenterna, samt föra en dialog kring vad de anser är prioriterade områden att ta upp. 

Enligt Karlsson (2006) är intressenter ett nyckelbegrepp för att förstå CSR och 

företagen måste förtjäna ett verksamhetstillstånd genom att leva upp till intressenternas 

förväntningar. Att ta hänsyn till sina intressenter är enligt Karlsson (2006) inte samma 

sak som att ansvara för dem och bara för att ett företag tydliggör sin dialog med dem 

betyder det inte att de bedriver ett bra CSR-arbete, utan snarare ger det företaget en 

maskeradkostym att gömma sig bakom när deras företagsgrund egentligen står för det 

motsatta. 

3.3 Hållbarhetsredovisning 
Studien syftar till att jämföra skillnader i tio företags hållbarhetsredovisningar och 

därför blir en bred teoretisk genomgång viktig, detta för att uppfattningen och 
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kunskapen om hållbarhetsredovisningar och dess funktioner varierar varför ett 

klargörande om detta är viktigt.  

Frostensson, Helin och Sandström (2012) skriver att en hållbarhetsredovisning kan 

beskrivas som ett sätt att mäta, presentera och ta ansvar mot sina intressenter för vad 

företaget gjort för en hållbar utveckling. Författarna beskriver hållbarhetsredovisningens 

innehåll som tredelad där miljö, samhälle och ekonomi representerar varsin del 

samtidigt som de påverkas av varandra. 

Enligt Frostensson, Helin och Sandström (2012) kan en hållbarhetsredovisning fylla två 

grundläggande funktioner för ett företag vilka är att ge ökad transparens samt fungera 

som ett instrument för att styra hållbarhetsprocesser. Författarna skriver vidare att 

företagen vill kommunicera ut det hållbarhetsarbete som görs på ett tydligt sätt för att 

kravet på insyn, klarhet, öppenhet och tydlighet har ökat och hållbarhetsredovisningen 

tillgodoser detta behov. Utöver de två grundläggande funktionerna som 

hållbarhetsredovisningen har lägger Frostensson, Helin och Sandström (2012) till 

ytterligare en funktion i form av affärsmässig fördel och menar på att en 

hållbarhetsredovisning kan skapa nya affärer, stärka varumärket och ge trovärdighet 

samtidigt som det kan skapa motivation och stolthet hos medarbetarna. 

En annan egenskap som hållbarhetsredovisningen bör besitta enligt Frostensson, Helin 

och Sandström (2012) är att den likställer alla intressenter, ingen blir viktigare än någon 

annan eftersom det är viktigt hur företaget påverkar alla intressenter. 

Hållbarhetsredovisningen kan också fungera som ett komplement till årsredovisningen 

enligt Frostensson, Helin och Sandström (2012) då den kan ta upp områden som 

årsredovisningen inte tar hänsyn till som till exempel risker, möjligheter, strategier och 

målsättningar med hållbarhetsarbetet. Författarna skriver vidare att 

hållbarhetsredovisningen bör täcka in fyra andra viktiga aspekter nämligen visioner, 

strukturer, aktiviteter och resultat av hållbarhetsarbetet. 

Åsikterna kring hållbarhetsredovisningens väsentlighet är inte enhälliga enligt 

Frostensson, Helin och Sandström (2012) då det finns debattörer som tycker att 

hållbarhetsredovisningen är överflödig på grund av att den kostar för mycket eller är 

oanvändbar som beslutsunderlag. Författarna nämner att ytterligare åsikter har framförts 

angående att hållbarhetsredovisningen innebär en skönmålning av företagets 

verksamheter och att en viss skepsis bör vara i åtanke när den studeras. Den 
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förstnämnda åsikten går främst att finna hos investerare varav den andra kan härledas 

till personer med starka åsikter kring företagens roll i samhället. Dessa personer menar 

på att företaget endast lyfter fram det som de är bra på och kan ge en vinklad bild, till 

och med minska på transparensen (Frostensson, Helin & Sandström, 2012). 

En hållbarhetsredovisning kan antingen vara integrerad med eller separerad från 

årsredovisningen och enligt Eccles och Krzus (2010) har företag med en separerad 

hållbarhetsredovisning goda intentioner men att det ofta inte finns någon koppling 

mellan de båda rapporterna, vilket gör att det övergripande värdet sjunker. Författarna 

skriver vidare att en hållbarhetsredovisning som däremot är integrerad med 

årsredovisningen syftar till att visa de icke-finansiella resultatens påverkan på de 

finansiella och vice versa. Med en integrerad rapport kan ett fokusskifte ske från 

kortsiktiga till långsiktiga mål, vilket rimmar bra med ett hållbart företagande (Eccles & 

Krzus, 2010). Enligt Ljungberg och Barkland (2010) visar en integrerad rapport att 

hållbarhetsfrågorna är integrerade i organisationen och att de inte lever sitt eget liv som 

en separat företeelse. Nackdelen med en integrerad redovisning är det begränsade 

utrymmet, väsentliga hållbarhetsfrågor kan utelämnas på grund av platsbrist och 

dessutom finns inte samma möjlighet till att målgruppsanpassa 

hållbarhetsredovisningen (Ljungberg & Barkland, 2010). Det finns heller inget rätt eller 

fel när det kommer till sidantalet men enligt Ljungberg och Barkland (2010) är det 

sällan en redovisning blir läst från pärm till pärm varav det går att dra slutsatsen att en 

allt för avancerad hållbarhetsredovisning kostar mer än vad den smakar. 

Ljungberg och Barkland (2010) har tagit fram en lista på åtta indikatorer som gör att en 

hållbarhetsredovisning kan komma upp i världsklass. Författarna skriver att först och 

främst bör hållbarhetsredovisningen vara tilltalande att läsa, det bör framgå varför 

organisationen valt att arbeta med hållbarhetsfrågor, redovisningen bör visa på balans 

och även inkludera negativa skeenden, intressenter och en målgruppsanalys bör 

inkluderas, nyckeltal och mål ska användas på ett givande sätt och till sist bör ledningen 

och styrelsen visa sitt stöd. 

3.3.1 Global Reporting Initiativ 

Det finns inga lagar och regler när det kommer till hållbarhetsredovisningarnas 

utformning men många företag väljer ändå att följa någon standard, varav Global 
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Reporting Initiative, förkortat GRI, är den ledande och därför blir den en viktig del i den 

teoretiska referensramen. 

Trots att det inte finns någon lag eller mall för hur en hållbarhetsredovisning bör 

upprättas följer många företag enligt Frostensson, Helin och Sandström (2012) någon 

typ av standard varav den ledande standarden kommer från nätverksorganisationen 

Global Reporting Initiativ, här förkortat till GRI. För GRI är transparens ett nyckelord 

och genom att företag öppet redovisar sina åtaganden för att öka hållbarheten sett 

utifrån miljö, samhälle och ekonomiska perspektiv ökar intressenternas kunskap och 

möjligheter att fatta välgrundade beslut (Frostensson, Helin & Sandström, 2012). 

Frostensson, Helin och Sandström (2012) skriver att de statliga bolagen blev från och 

med år 2008 tvungna att redovisa i enighet med GRI och i samband med det höjdes 

ambitionen även för privata företag. Vidare skriver författarna att GRI är uppdelat i två 

olika riktlinjer där den första berör olika principer för innehåll och kvalitet i 

hållbarhetsredovisningen och den andra berör standarupplysningar som en 

verksamhetsredogörelse och olika indikatorer. Vidare beskriver författarna att de 

innehållsmässiga principerna är väsentlighet, kommunikation med intressenterna, 

hållbarhetssammanhang och fullständighet. Det betyder bland annat att företaget bör 

upprätta en väsentlighetsanalys där intressenters prioriteringar vägs mot företagets 

prioriteringar, identifiera intressenter samt behålla en kontinuerlig dialog med dessa, 

placera in företaget i ett större sammanhang samt ge en tydlig och korrekt bild av 

företaget i hållbarhetsredovisningen. Det viktigaste är att hållbarhetsredovisningen inte 

fungerar som en reklambroschyr utan visar på balans, objektivitet och neutralitet 

(Frostensson, Helin & Sandström, 2012). 

Frostensson, Helin och Sandström (2012) skriver att GRI använder sig av 

tillämpningsnivåerna A, B och C, som även kan inkludera ett plustecken som visar om 

rapporten är granskad av en extern part. Författarna skriver vidare att det inte med 

automatik går att dra slutsatsen att en redovisning med högt betyg är bättre än en 

redovisning med lågt betyg.  

3.4 Etik 
Då studiens syfte är att beskriva skillnader mellan etiska företag och företag i oetiska 

branscher blir en redogörelse för etik och dess områden en vital del. Etik blir 
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utgångspunkten för flera logiska resonemang och det blir viktigt med en viss 

bakgrundsförståelse för dess innebörd. 

För att förklara företagsetik krävs en förståelse kring vad etik faktiskt är. Enligt 

Frostensson (2011) är etik en reflektion kring moral som i sin tur innebär 

ställningstaganden, överväganden och handlingsmönster i förhållande till vad som är 

rätt och fel. Företagsetik handlar om att förstå tillvaron vilken formuleras i termer av 

gott och ont och vad som är rätt eller fel beror på företagets värderingar, värden och 

normer (Frostensson, 2011). 

Inom etik finns det flera olika områden och enligt Koskinen (1999) kan etik delas upp i 

sju etiska kriterier; Mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, ärlighet, ansvarstagande, 

personalpolicy, samhällsansvar och verksamhetsidé. Enligt författaren ser kunder inte 

bara till prislappen utan även till vilka arbetsförhållanden som rådde under produktionen 

och det är många placerare som väljer företag som ses som etiska och som aktivt väljer 

bort de mer omdiskuterade branscherna som tobak, alkohol och vapenproducenter. 

Brytting (2005) skriver att hur människor agerar beror på vilket synsätt de har inom 

etiken som i sin tur sedan visar sig i deras moral. 

Enligt Brytting (2005) kan en individ agera utifrån ett konsekvensetiskt, pliktetiskt, 

dygdetiskt eller diskursetiskt synsätt. Ett konsekvensetiskt synsätt skriver Brytting 

(2005) präglas av att individen agerar på ett sätt som maximerar de önskade värdena, 

antingen för individen själv eller för en hel population. Vidare skriver författaren att om 

en individ anser att det finns grundläggande etiska principer som aldrig får brytas 

oavsett konsekvenserna av handlandet, har denne ett mer pliktetiskt synsätt. Inom 

dygdetiken är individens handlande i fokus och vissa karaktärsdrag hos en individ anses 

vara mer eftersträvansvärda än andra. Inom diskursetiken sker hela tiden en dialog 

angående vad som kan anses vara rätt och fel och att de etiska normer som godkänns av 

alla som deltar i dialogen kan anses allmängiltiga (Brytting, 2005). 

3.4.1 Etiska fonder eller avlatsbrev? 

Etik är ett omtvistat ämne och för att få en bredare förståelse för att åsikterna är många 

blir det viktigt med fler perspektiv på etik och effekterna av etiskt handlande. En 

förståelse för etiska fonder är också en förutsättning för att förstå valen av företag samt 

diskussionen kring dem.  
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I den här studien har de etiska fondernas riktlinjer legat till grund för benämningen 

oetisk bransch men det finns kritiska röster mot att benämna sådana fonder som etiska. 

Karlsson (2006) skriver om det han benämner som avlatsindustrin, en tanke som kretsar 

kring att det går att köpa sig fri från samvetskval och som trots sin avskaffning på 1500-

talet fortfarande till viss del lever kvar genom fondbolagen som säljer avlat till 

privatpersoner. Författaren skriver att fondbolagen anlitar en etikkonsult som 

kontrollerar att oetiska företag exkluderas och kontroversiella branscher bojkottas och 

de som har investerat i fonden tror att näringslivet vrids i rätt riktning. Karlsson (2006) 

menar i stort sett på att investerare blir lurade, etiska fonder handlar egentligen om en 

marknadsnisch och en trendig affärsidé som dessutom har anammat avlatsindustrins 

lönsamhet. 

Karlsson (2006) skriver om när de mest välmenande gärningarna riskerar att slå fel, ett 

exempel som ges är barnarbete. Han skriver att det är självklart att ingen vill att barn 

ska tvingas arbeta för att försörja sin familj men att det ibland kan vara skillnaden 

mellan fattigdom och akut nöd. Enligt Karlsson (2006) blir barnen och deras familjer 

inte hjälpta av att svenska företag försöker slippa undan kritik genom att kontrollera sin 

leverantörskedja och helt bojkotta barnarbete. Norberg (2001) skriver att problemet 

ligger i att dessa länder där det bedrivs barnarbete jämförs med länder där den 

materiella standarden är betydligt högre och en bojkott kan driva barnen till att tvingas 

in i värre sysselsättningar som till exempel prostitution och kriminalitet. Norberg (2001, 

s.179) citerar Rädda Barnen som i ett faktablad har skrivit:  

Rädda Barnen säger i de flesta fall nej till bojkotter, sanktioner och andra 

handelsrelaterade åtgärder mot barnarbete. Erfarenhet visar att de barn 

som får sluta sina arbeten som följd av sådana åtgärder riskerar att hamna 

i svårare situationer och mera skadliga arbeten än tidigare.  

Karlsson (2006) skriver vidare att trots detta är barnarbete ofta ett skäl till att exkludera 

företag ur investeringar och att det dessutom är ett kriterium i FN:s Global Compact. 

Författaren skriver också att samma princip finns att finna i frågan angående bojkott av 

länder för att visa sin avsky mot regimen, diktaturer och korruption men att det är 

invånarna det slår mot hårdast. 

Karlsson (2006) skriver att diskussionen angående etiska fonder är ett relativt nytt 

fenomen, även om själva tanken har djupgående rötter. Det finns olika tillvägagångssätt 
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för att kategorisera onda och goda företag, eftersom begreppet etiskt är individuellt. 

Enligt Karlsson (2006) går det att använda sig av negativt urval, positivt urval, aktivt 

ägande och miljöteknikfonder men det vanligaste är en kombination av flera. 

Författaren beskriver att negativt urval innebär att fondförvaltaren kategoriserar en hel 

bransch som oetisk och investerar sedan inte i något företag i den branschen. De 

svenska fondförvaltarna avstår vanligen företag som verkar i branscher som hanterar 

spel, tobak, alkohol, vapen, kärnvapen och pornografi. Vissa europeiska fondförvaltare 

lägger även till ytterligare branscher som till exempel djurförsök, köttproducenter och 

preventivmedel som oetiska branscher (Karlsson, 2006). 

Karlsson (2006) diskuterar vidare angående frågan om vapen verkligen kan ses som 

oetiskt. Det är enkelt att förstå varför ett företag som säljer vapen till diktaturer eller 

terroristorganisationer skulle anses vara oetiskt men att döma företag som tillverkar 

eller säljer radarsystem för demokratiers nationella försvar mot aggressiva grannländer 

och terrorister lika hårt tycket Karlsson (2006) är egendomligt. KPA Pension gör ingen 

skillnad på vapen och vapen och det har ingen betydelse hur stort samhällsansvar de tar, 

för KPA Pension är alla som har någon kontakt med försvarsindustrin oetiska 

vapenproducenter (Karlsson, 2006). 

Karlsson (2006) skriver vidare att det är en intressant aspekt att de branscher som anses 

vara mest oetiska är de branscher där staten inta bara är verksam utan dessutom har 

monopol, någon som vill investera etiskt får helt enkelt försöka hitta någon som inte 

handlar med den svenska staten. KPA Pension som har väldigt strikta krav på vilka 

företag de investerar i köper fortfarande statspapper, trots att svenska staten egentligen 

inte uppfyller kriterierna (Karlsson, 2006). 

Enligt Karlsson (2006) har företagsledare lärt sig att använda trendiga ord som ansvar 

och hållbarhet och fondbolagen har upptäckt ett nytt användningsområde för ordet etik. 

Författaren skriver vidare att det gäller att inte glömma bort varför vi har företag, de är 

varken biståndsorganisationer eller lagstiftare och så länge de följer det sistnämnda 

finns inget som hindrar att det handlas av dem eller investeras i dem. Att försöka sudda 

ut gränserna mellan stater, företag och välgörenhetsorganisationer är inte vägen till 

välfungerande ekonomier (Karlsson, 2006). 
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4. EMPIRI 
I det här avsnittet presenteras både de primärdata samt sekundärdata som insamlats. 

Först presenteras den information som innehållsanalysen av respektive företags 

hållbarhetsredovisning gav vilket även redovisas i flera tabeller och sedan presenteras 

de fyra intervjuer som gjordes i samband med den här studien. 

4.1 Innehållsanalys för etiska företag 
Nedan kommer respektive innehållsanalys för de företag som har klassificerats som 

etiska att presenteras. Samtlig information är hämtad från respektive företags 

hållbarhetsredovisning och är således av en objektiv karaktär.  

4.1.1Apoteket AB 

Hållbarhetsredovisningens uppbyggnad 

Apoteket har en integrerad hållbarhetsredovisning som ligger innan 

förvaltningsberättelse och till detta tillkommer GRI-index samt revisorns rapport över 

översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen i slutet av årsredovisningen och 

totalt ger detta en andel på 19,2 procent av den totala årsredovisningen. 

Apotekets intressenter 

Apoteket listar följande intressenter i sin hållbarhetsredovisning: Kunder, medarbetare, 

leverantörer, universitet och högskolor, intresseorganisationer, media och ägare. De ger 

även exempel på hur de för en dialog med intressenterna, vilka hållbarhetsfrågor som är 

viktigast för varje intressentgrupp samt åtgärd och resultat av dialogen. 

Redovisningsstandard 

Apoteket följer GRI tillämpningsnivå B+. 

Apotekets CSR-arbete 

Apoteket visar en bild på sina fem målområden i sitt hållbarhetsprogram och dessa fem 

områden är samverkan med kunder och leverantörer för ökat ansvar, klimatpåverkan, 

verka för hälsa och välmående, tydlig hållbarhetsprofil i sortimentet och minskad 

miljöpåverkan från läkemedel. 

Kundansvar 

Apoteket verkar för hälsa och välmående genom att med hög tillgänglighet erbjuda 

produkter, hälsotjänster och rådgivning. De arbetar för en hållbar 

läkemedelsanvändning i vården och har flera tjänster som syftar till detta. 
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Patientsäkerhet ligger också i fokus och antalet felexpeditioner ska minimeras och de 

som ändå uppstår kartläggs och analyseras. Här presenteras även ett antal nyckeltal 

gällande kunders välmående och hälsa, utfall för dessa nyckeltal samt mål för 

kommande år. 

Leverantörsansvar 

Genom samverkan med kunder och leverantörer kan Apoteket erbjuda produkter och 

tjänster som kunder vill ha och förbättra förhållandena i produktionen. De samverkar 

med sina hundratals leverantörer för att skapa hållbar utveckling, där alla har sina olika 

möjligheter och utmaningar. De gör även en riskbedömning av alla leverantörer av 

egenvårdssortimentet för att bedöma om ett behov av revision på plats behövs. Denna 

riskbedömning görs genom bland annat leverantörsmöten, leverantörers 

självutvärdering och vilket land leverantören kommer ifrån. Apoteket har arbetat fram 

en uppförandekod som berör områdena krav kring kvalitet, miljö, sociala frågor, 

affärsetik och djuromsorg. För övriga inköp är målsättningen att alla leverantörer ska 

underteckna Apotekets uppförandekod. 

Medarbetaransvar 

Medarbetare är också ett viktigt område för Apoteket och de vill vara branschens bästa 

arbetsgivare. Ledarskapsutbildningar, hälsocertifiering och inspirationsgrupper är 

exempel på aktiviteter som genomförts för medarbetarna. Chefstalanger identifieras 

varje år och dessa går ett chefsförberedande program. De presenterar också en tabell 

med nyckeltal för medarbetarnas hälsa, resultat för dessa samt mål för kommande år. 

Miljöansvar 

Varutransporter står för den största delen av den klimatpåverkan från Apoteket. Interna 

transporter är ett område där Apoteket arbetar för att minska sina utsläpp, bland annat 

genom samordning av transporter. Medarbetares resor i tjänsten är också en källa till 

klimatpåverkan. 

Apoteket vill minska miljöpåverkan från läkemedel och en stor del av miljöpåverkan 

sker i tillverkningen. Apoteket deltog i miljöstyrningsrådets arbete med riktlinjer för 

miljöanpassad upphandling och de ställer krav på läkemedelsleverantörer. De 

tillhandahåller också en tjänst för avfallsbehållare för läkemedelsavfall till bland annat 

vårdcentraler, äldreboenden och veterinärer för en säkrare och mer kostnadseffektiv 
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hantering. De arbetar också på att informera kunder om inlämning av överblivet 

läkemedel samt hur de kan förebygga att kasseringen av läkemedel minskar. 

Samhällsansvar 

Apoteket vill ha en tydlig hållbarhetsprofil i sortimentet och dess grundsyn är att alla 

receptfria läkemedel och övriga hälsoprodukter i sortimentet ska ta hänsyn till människa 

och miljö samt vara säkra. Det sker en granskning av produkter i sju steg innan de tas 

med i sortimentet. Dessa sju steg är behovskontroll, leverantörskontroll, 

funktionskontroll, skonsamhetskontroll, miljökontroll, kompetenskontroll och 

kontrollerat av kunden. Utöver dessa kontroller finns det produkter som uppfyller 

apotekets höga krav inom hållbarhet och det kan vara miljö- och rättvisemärkta eller 

särskilt allergivänliga produkter. Apoteket har också egna märkesvaror som ska vara ett 

prisvärt alternativ och skonsamma för människa och miljö. 
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4.1.2 Atlas Copco 

Hållbarhetsredovisningens uppbyggnad 

Atlas Copco har en integrerad hållbarhetsredovisning tillsammans med 

årsredovisningen. Information som kan härröras till hållbarhetsredovisning har 

markerats i innehållsförteckningen, vilket gör att vi endast kommer att studera de sidor 

som de själva anser har med hållbarhet att göra. Antalet sidor uppgår till 13 vilket gör 

att den andel som kan hänföras till hållbarhetsredovisningen av den totala rapporten 

uppgår till 9,4 procent. Sidorna är i sin tur inte sammanhängande utan är uppdelade i tre 

delar som i sin tur är placerade i olika delar av årsredovisningen.  

Atlas Copcos intressenter 

Atlas Copco identifierar sina huvudsakliga intressenter som kunder, medarbetare, 

affärspartner, samhälle och miljö samt aktieägare. De nämner andra intressenter såsom 

andra företag och organisationer, fackföreningar, universitet, branschföreningar, 

myndigheter, frivilligorganisationer, media, analytiker och bedömningsinstitut. De 

beskriver lite kort om vad de gör för att föra en givande dialog med sina intressenter. 

Utifrån dialoger med intressenterna har Atlas Copco framställt en väsentlighetsmatris 

som sedan återspeglas i årsredovisningen. De frågor som inte anses vara av stor 

väsentlighet för intressegrupperna publiceras istället på företagets hemsida. 

Redovisningsstandard 

Atlas Copco redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI nivå B+.  

Atlas Copcos CSR-arbete 

Företagsetik 

Atlas Copco tar tydligt avstånd mot korruption men skriver samtidigt att det inte är så 

enkelt som det låter för ett multinationellt företag som agerar i länder med skilda 

normer och kulturer. Under avsnittet som handlar om Atlas Copcos arbete i samhället 

berör de även punkter som mänskliga rättigheter, samhällsengagemang och välgörenhet 

samt utveckling och fördelning av ekonomiskt värde. 

Leverantörsansvar 

Atlas Copco skrev i avsnittet angående sina intressenter vikten av att deras leverantörer 

följer samma affärskod och har liknande värderingar som Atlas Copco. Under avsnittet 

som handlar om affärspartners i hållbarhetsredovisningen redovisas det att det endast är 
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76 procent som verkligen är engagerade i att följa Atlas Copcos affärskod. De skriver 

att de har en process för att hantera och följa upp leverantörskedjan för att en hög 

standard för miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter ska uppfyllas. 

Atlas Copco använder sig av tre olika fokusområden när det kommer till utvärdering av 

sina leverantörers arbete inom socialt- och miljömässigt ansvar. Det första området är 

om affärspartners efterlever en checklista på tio punkter som Atlas Copco själva har 

tagit fram som baseras på FN:s Global Compact. Det andra området som utväderas är 

farliga substanser, som värderas utifrån Atlas Copcos egen förteckning. Det sista 

området är att Atlas Copco uppmuntrar sina affärspartners att införa ett ledningssystem 

för hälsa, miljö och säkerhet. De väljer sina affärspartner på en grund som gör att risken 

för att en överträdelse av Atlas Copcos affärskod minimeras. 

Miljöansvar 

Under avsnittet som berör miljö skriver Atlas Copco att de tillämpar aktuella miljölagar, 

har som mål att införa miljöledningssystem i samtliga verksamheter, strävar efter 

hållbara byggnationer, effektiviserar resursanvändningen och att de redovisar både 

direkta och indirekta koldioxidutsläpp. De ger grafisk information för att en jämförelse 

mellan olika miljöområden under flera år ska kunna göras. 

Samhällsansvar 

Atlas Copco skriver genomgående i hållbarhetsredovisningen affärskodens betydelse 

för det sociala ansvarstagandet i företaget, under avsnittet som handlar om samhälle 

redovisas det att det endast är 25 procent av cheferna som faktiskt är utbildade inom 

affärskoden och mer djupgående etik.  

Så här gör vi affärer 

I ett av avsnitten beskrivs processer kring affärer med kunder och leverantörer, lite kort 

om investeringar, förvärv och deras arbete med innovation. De beskriver sin strävan 

efter att vara en god arbetsgivare genom ett erbjuda kompetensutveckling och genom att 

uppmuntra de anställda till att utveckla sig professionellt genom att ta sig an nya 

befattningar. De visar även på en insikt av vikten av humankapitalet då uppsägningar 

ses som en sista utväg vid en lågkonjunktur. Atlas Copco har en internt upparbetad 

affärskod som rör affärsetik, sociala och miljömässiga frågor. Affärskoden bygger på 

andra organisationers riktlinjer såsom FN:s Global Compacts principer. För att 
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säkerhetsställa att koden efterlevs har Atlas Copco låtit översätta den till ett antal språk 

samt låtit införa en årlig utbildningsprocess. 

Atlas Copco har som vi tidigare nämnt inte bara identifierat sina intressenter utan har 

även tagit del av deras synpunkter och identifierat vilka krav de ställer på företaget. De 

har sedan sammanställt årets resultat mot intressenternas krav samt givit en kommentar 

till utfallet. 
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4.1.3 Green Cargo 

Hållbarhetsredovisningens uppbyggnad 

Green Cargos hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen och består av 

13 sidor, av de totala 80 vilket ger en andel på 16,3 procent av det totala. 

Hållbarhetsredovisningen är placerad efter årsredovisningen och är indelad i fyra olika 

områden.  

Företagets intressenter 

Green Cargos intressenter är uppdelade i åtta olika grupper som består av 

leverantörer/samarbetspartners, ägare, kunder, medarbetare, organisationer, 

myndigheter, samhälle och medier. 

Redovisningsstandard 

Green Cargo följer GRI-nivå B+. 

Green Cargos CSR-arbete 

Green Cargo benämner inte sitt arbete med hållbarhet som Corporate Social 

Responsibility utan de benämner bara sitt arbete som en strävan efter att bli ett hållbart 

företag ur ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt perspektiv. För att bli ett hållbart 

företag arbetar de mot vissa uppsatta nyckeltal som både är av finansiell och icke-

finansiell karaktär. 

Ekonomiskt ansvar 

Enligt Green Cargo är deras finansiella nyckeltal en del i arbetet mot att vara ett hållbart 

företag. De redovisar information om vad som har hänt under det gångna året, vilka 

satsningar som har gjorts samt det finansiella resultatet för året.  

Kundansvar 

Ytterligare ett område som Green Cargo anser vara av vikt för en hållbar utveckling är 

kvalitet vilket redovisas med vad som har hänt under året, viktiga satsningar som har 

gjorts samt årets resultat i form av företagets punktlighet. 

Medarbetaransvar 

Nyckeltalen som det strävas mot i den dagliga verksamheten när det kommer till Green 

Cargos medarbetare är åldersfördelning och sjukfrånvaro, arbetet mot dessa redovisas 

genom att visa vad som har hänt samt viktiga satsningar under året. De lämnar 
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ytterligare information angående att de strävar efter mer balans när det kommer till 

könsfördelningen.  

Miljöansvar 

Det sista nyckeltalet är miljö och där redovisar Green Cargo sin miljöpåverkan, vad som 

hänt under året, vilka miljösatsningar de gjort samt resultatet inom området miljö. De 

skriver som ytterligare information att de redan använder fossilfria transporter. 

Green Cargo redovisar säkerhet som en del i deras arbete mot hållbar utveckling och 

redovisas på samma sätt som det finansiella området med information om vad som har 

hänt under året, vilka satsningar som har genomförts och vad resultatet har blivit med 

hjälp av ett trafiksäkerhetsindex för järnväg.  

Samhällsansvar 

Samhälle är också ett av de nyckeltal som Green Cargo arbetar mot. Här redovisar de 

vad som hänt under året, satsning som gjorts samt årets resultat för 

samhällsengagemang där de beskriver vilken politisk påverkan de har, att de skänker 

pengar till BRIS samt att de anställda har rätt till en dags volontärarbete per år.  
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4.1.4 H&M 

Hållbarhetsredovisningens uppbyggnad 

H&M har en separerad hållbarhetsredovisning från årsredovisningen som består av 93 

sidor vilket kan jämföras mot årsredovisningen som består av 90 sidor. Det gör att 

hållbarhetsredovisningen utgör en andel på 50,8 procent av den totala rapporteringen. 

Hållbarhetsredovisningen är skriven på engelska och finns ej att tillgå på något annat 

språk. 

H&M:s intressenter 

H&M nämner i en not till texten att intressenterna identifieras som kunder, medarbetare, 

samhälle, leverantörer och deras medarbetare, branschkollegor, intresseorganisationer, 

internationella statliga organisationer, investerare och beslutsfattare. Dialoger sker med 

samtliga intressenter på många olika sätt. H&M skriver även att det sker omfattande 

samarbeten med många av dem för att få en starkare kraft för att påverka både 

omvärlden och den egna leverantörskedjan. 

Redovisningsstandard 

H&M följer riktlinjer och standarder som ställs upp av GRI nivå B. 

H&M:s CSR-arbete 

H&M skriver att det i botten handlar om tre p i form av profit, planet och people varav 

alla är lika mycket värda. Vidare skriver de att samtliga deras projekt bör vara 

ekonomiskt- socialt och miljömässigt hållbara. Tillsammans med de miljontals kunder 

som företaget har säger de sig kunna åstadkomma stora förändringar på området. De 

skriver att det finns stora utmaningar i branschen och nämner några av dem. De ger 

ytterligare information om höjdpunkter angående deras arbete med hållbarhet under 

året. H&M identifierar de utmaningar som finns i deras värdekedja samt gör en analys 

över hur stor påverkan det har på den egna verksamheten samt hur stor påverkan H&M 

har på sina leverantörer eller de olika delarna i områdena design, råmaterial, 

fabriksprocesserna, tillverkningen, transporten, försäljningen och till sist användningen. 

Genomgående i hela hållbarhetsredovisningen har H&M integrerat olika intressenters 

åsikter och tankar kring deras arbete med hållbarhet. 
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Ekonomiskt ansvar 

I en inledning till hållbarhetsredovisningen skriver H&M att hållbarhet är en integrerad 

del i affärsplanen och att arbetet med hållbarhet kommer att bli en hygienfaktor i 

branschen  i framtiden varav det är viktigt för företaget att ligga i framkant på området.  

Företagsetik 

När det kommer till etik skriver H&M att det handlar om att göra rätt saker och att de 

kan sammanfatta etik med ledord som transparens, integritet, respekt, ärlighet, 

värderingar och ansvar. På samma sätt som de kommunicerade ut sitt arbete angående 

leverantörer och konsumenternas krav har de inom etik delat upp arbetet i nio olika 

områden. H&M skriver att de har en uppförandekod när det kommer till etik och att 

utbildning inom området för medarbetare pågår. För att förebygga förekomsten av 

korruption hos sina leverantörer har H&M även där arbetat fram en uppförandekod 

kring etik som deras leverantörer måste skriva på, vilket alla har gjort. Det är även 

under etik som H&M skriver om sitt arbete med mångfald, mänskliga rättigheter, 

rekrytering av nya talanger och tankar kring marknadsföringen. 

Kundansvar 

Det första temat i hållbarhetsredovisningen är hur H&M ska erbjuda sina kunder 

hållbart mode, temat har de sedan delat in i elva mindre områden som de presenterar 

vart och ett för sig och vilka mål det strävas mot. Det första området som H&M 

beskriver problematiken kring är bomullen, som är deras främsta råvara. De nämner 

kort problematiken kring bomullen och presenterar resultatet under året med arbetet 

inom detta. 

Det andra området som H&M nämner i sin hållbarhetsredovisning är det stöd som 

företaget ger till innovationen av hållbara och återvinningsbara fibrer, utöver arbetet 

med bomullen. På samma sätt skriver de om arbetet med hållbart läder men nämner att 

det är ett område där de har mindre kontroll i värdekedjan. Det fjärde området som de 

tar upp angår även det tillverkningen av skor då det finns ämnen som används som kan 

vara farliga för medarbetarna och därför har de tagit fram så många vattenbaserade 

alternativ som möjligt. 

Som ett femte åtagande skriver H&M att de försöker introducera konsumenterna i sitt 

eget hållbarhetsarbete, som ett steg i att upplysa dem med information om vikten av 
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hållbarhet och inom vilka områden som det fokuseras kring. Dessutom vill H&M göra 

det lätt för konsumenten att göra ett medvetet val. Det sjätte området som H&M 

fokuserar på handlar även det om ansvaret för kunden efter köpet. Genom att ta fram 

globala tvättråd som kan fungera som standard för hela branschen vill H&M öka 

medvetenheten angående energiförbrukningen vid tvätt, för att det inte ska slösas i 

onödan. Det sjunde området fokuserar även det till viss del på kunden, där skriver H&M 

att de har gått med i en organisation som jämför produkter och märken med varandra ur 

en hållbarhetssynvinkel för att kunden sedan ska kunna göra ett mer medvetet val. 

Det åttonde området som H&M skriver om är deras samarbete med den franska staten, 

som gick ut på att se till ett klädesplaggs hela livscykel och sedan räkna på bland annat 

hur mycket vatten och koldioxid som gick åt på det specifika plagget. Som område 

nummer nio och tio skriver H&M om den utbildning som de erbjuder sina designer, 

medarbetare och inköpare om hållbarhet.  

Det elfte och sista området som H&M tar upp handlar om hemsidan som kommunicerar 

ut deras arbete med hållbarhet, de vill översätta den till fler språk för att kunna nå ut till 

samtliga marknader och intressenter. 

Leverantörsansvar 

En större del av hållbarhetsredovisningen ägnas åt deras leverantörer, som de ser som 

ett utmanande område då leverantörerna finns i länder där mänskliga rättigheter inte är 

lika självklart och där medvetenheten om klimatförändringarna inte är lika stor. H&M 

lägger stor vikt vid att deras företag ska bidra till ett bättre samhälle och ge ekonomisk 

tillväxt där fabrikerna finns. När det kommer till leverantörer har H&M identifierat 

femton områden med tydliga målbilder och en plan över hur de ska nås. De handlar 

bland annat om att ha bra relationer till leverantörerna, att aktivt välja ansvarsfulla 

partners, att öka medvetenheten hos medarbetarna i leverantörskedjan om både deras 

egna rättigheter och vikten av hållbarhet, att förespråka högre löner för textilarbetarna i 

hela branschen, minska övertiden i fabrikerna och att förespråka en bojkott av bomull 

från Uzbekistan på grund av barnarbete. 

Miljöansvar 

Arbetet med miljön och klimatet delar H&M in i fem olika områden, precis som 

upplägget med de andra stora temana, med målbild och hur de sedan strävar mot målet. 

De skriver bland annat om elanvändningen och hur de ska försöka minska den, strävan 
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efter miljövänliga transporter och förespråka miljövänliga alternativ till sina 

leverantörer. 

Det femte temat som H&M skriver om är återvinning. Konsumenter, leverantörer, etik 

och miljö är ju som tidigare nämnts de fyra andra temana. Återvinningen har de delat 

upp i fyra mindre områden som bland annat handlar om att ta ansvar för produkternas 

hela livscykel, uppmuntra konsumenternas återvinning av material, uppmuntra 

innovation av förnybara tyger samt återvinna så mycket som möjligt själva. 

Det sjätte temat som H&M skriver om är att de ska ta ansvar för naturens egna källor 

som bland annat vatten, luft och jord. Området har de delat in i elva olika delar och de 

skriver om arbetet mot specifika mål på samtliga. De tar bland annat upp sitt samarbete 

med Världsnaturfonden, deras arbete för att minska vattenförbrukningen och strävan 

efter att ersätta kemikalier med vattenbaserade alternativ. 

Samhällsansvar 

Det sjunde och sista temat som H&M skriver om i sin hållbarhetsredovisning är arbetet 

för samhället. Temat är indelat i elva områden där en målbild inom varje område finns. 

Under temat skriver de bland annat om viljan att fortsätta erbjuda arbetstillfällen, arbetet 

med att upplysa konsumenterna om olika samhällsfrågor, investeringar för en bättre 

levnadsstandard för de som arbetar vid bomullsplantage och doneringar av kläder till 

behövande. 
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4.1.5 SCA 

Hållbarhetsredovisningens uppbyggnad 

De har en separerad hållbarhetsredovisning på 82 sidor, att jämföra med 

årsredovisningen på 122 sidor. Det ger en andel på 40,2 procent  

SCA:s intressenter 

Kunder, konsumenter, medarbetare, investerare, leverantörer, intresseorganisationer och 

samhälle. 

Redovisningsstandard 

SCA redovisar enligt GRI nivå A+. 

SCA:s CSR-arbete 

Inledning 

Omtanke och respekt för människor och miljö är centralt för SCA och deras sätt att 

arbeta. SCA kan genom att analysera omvärlden och dess drivkrafter ta vara på 

möjligheter att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt. Vilka dessa drivkrafter är varierar 

men det kan vara allt från vattenbrist till klimatförändring och en högre 

levnadsstandard. 

Vilka frågor som SCA väljer att fokusera på i sitt arbete har sin grund i en 

materialitetsanalys företaget gjort år 2012. Denna analys grundar sig på 450 interna och 

externa intressenter där olika frågor betydelse fick rangordnas, vilka ämnen som tas upp 

valdes ut ur ett dokument från GRI, SCA:s uppförandekod samt en egen bedömning. 

Dessa frågor ställdes sedan mot dess strategiska värde för SCA. 

SCA har ett antal hållbarhetsambitioner samt mål för människor och miljö där 

ambitionerna visar på den långsiktiga viljan att förbättra och målen är mer specifika och 

mätbara. Ambitionerna för människor är att vara ett av världens mest trovärdiga företag 

genom att leverera hållbar tillväxt och värde för intressenter. SCA ska även utveckla 

innovativa lösningar för att förenkla en hälsosam och hållbar livsstil samt att stödja 

kvinnors rätt att forma sina liv. Ambitioner för miljö är att leverera hållbara 

mervärdelösningar till kunder genom en miljöanpassad värdekedja, att motverka 

klimatförändringar genom att minimera påverkan på naturen och att engagera sig i 

biologisk mångfald i sina skogar. 
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För att kartlägga och arbeta med de mest relevanta frågorna inom miljö, ekonomi och 

det sociala använder SCA ett värdekedjeperspektiv. Detta ger en överblick av SCA:s 

påverkan, var den uppstår samt hur olika områden påverkar varandra. Förståelse för 

detta samt hur SCA påverkar sina intressenter och en dialog med dessa kan göra att 

SCA minimerar sin miljöpåverkan och maximerar värdet för intressenterna. 

SCA:s uppförandekod utgör grunden för hållbarhetsarbetet och har varit en integrerad 

del av verksamheten sedan 2004. Uppförandekoden säkerställer att SCA skapar värde 

för sina intressenter och att relationer ska byggas på dessa kärnvärden i form av respekt, 

ansvar och högklassighet. Koden innefattar en rad områden som till exempel att skapa 

en kultur där alla medarbetare behandlas med respekt och inte diskrimineras, att 

konkurrens sker på rättvisa villkor med nolltolerans för korruption och oetiska 

affärsmetoder samt respekt för mänskliga rättigheter. 

Ekonomiskt ansvar 

SCA:s strategi utgår ifrån en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människa och 

miljö är att jämställa med tillväxt och lönsamhet. Dessa skapar tillsammans med 

intressentdialogen och en heltäckande riskanalys en grund för strategin som är uppdelad 

i tre delar. Effektivitet är den första delen och den minskar kostnader, ökar 

kapitaleffekten och i vissa fall finns det positiva miljöeffekter. Innovation är den andra 

och genom insikt om kunders och konsumenters behov kan SCA skapa tillväxt, 

lönsamhet och behålla eller stärka marknadspositionen. Hållbarhetsaspekter och 

produktsäkerhet är av stor betydelse och innovation är därmed en nyckelfaktor för att 

utveckla hållbarhetsarbetet. Tillväxt är den tredje och sista strategiska prioriteringen. 

SCA vill alltid vara ledande på de marknader de operarar, vilket de kan genom ett 

världsledande hållbarhetsarbete. 

Hållbarhet är ett centralt begrepp när det gäller att skapa ekonomiskt värde för SCA. 

Dessa bidrag till den ekonomiska utvecklingen kan mätas i både den direkta och 

indirekta påverkan företaget har på sina intressenter. Denna påverkan skapar 

möjligheter för kunder, medarbetare, leverantörer och samhället. Långsiktiga och 

transparenta relationer till leverantörer är grundläggande för att säkerhetsställa hög 

kvalitet och stabilitet för båda parter. Genom att utveckla, utbilda, stötta och vägleda 

leverantörer kan SCA bygga värde för båda parter. SCA skapar värde för sina 

medarbetare genom de löner de betalar ut men även genom möjlighet till 
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vidareutbildning. SCA försöker också att öka kundvärdet genom olika samarbeten med 

målet att öka effektivitet och innovationsgrad. Intresset för hållbarhet är stort bland 

investerarna och SCA skapar värde för aktieägarna genom utdelningar och aktiekursens 

utveckling. Genom att inkludera socialt och miljömässigt relaterade behov i sitt 

värdeskapande skapar SCA ekonomiskt värde för bolaget och samtidigt värde för 

människor och miljön. Detta ger kunder, konsumenter, leverantörer och andra i 

värdekedjan en nytta i ett längre perspektiv. 

Leverantörsansvar 

SCA har en global och komplex leverantörskedja vilken gör att det blir svårt att 

övervaka risker och hantera leverantörers sociala och miljömässiga påverkan, därför har 

SCA som målsättning att deras leverantörsstandard ska finnas med i alla 

leverantörskontrakt från och med år 2015. 

Medarbetaransvar 

SCA ser engagerade medarbetare som sin största tillgång i en global ekonomi där det är 

stor konkurrens om de största talangerna. För att kunna motivera, locka till sig och 

behålla medarbetare spelar hållbarhet en stor roll, främst för att medarbetarna ska känna 

att stolthet för att arbeta hos SCA. De har även flera olika generationer anställda vilket 

ger en större mångfald och ger större möjlighet att möta olika tänkbara utmaningar. 

Fackföreningsfrihet, kollektivavtal och dialog med fackföreningar är också delar SCA 

arbetar aktivt med för att förbättra medarbetarnas arbetsvillkor. 

SCA:s affärsstrategi är präglad av hållbarhet och socialt ansvar och dess kärnvärden är 

respekt, högklassighet och ansvar. SCA har en uppförandekod som är basen för arbete 

med socialt ansvar och är därför en integrerad del i hur SCA gör affärer. 

Uppförandekoden bildar ett ramverk för hur dessa kärnvärden omsätts till handling och 

hur medarbetarna förväntas agera. Ledarskap, utveckling och mångfald 

SCA har en hög prioritet på arbetsmiljön och har en målsättning som rör en nollvision 

för arbetsplatsolyckor, inom massa- och pappersindustrin finns det ett behov av att 

förbättra arbetsmiljön och till följd av det är SCA medlem i diverse 

branschorganisationer. 
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Miljöansvar 

En viktig del av SCA:s affärsstrategi är att hushålla med naturresurser för att därigenom 

skapa en ansvarsfull och långsiktig tillväxt. Deras intressenter förväntar sig miljöansvar 

längs hela värdekedjan, som innefattar allt från biologisk mångfald i deras skogar till 

produktion av produkter. 

SCA köper till exempel och använder enbart vedråvara som kommer från icke 

kontroversiella källor, vilket ställer krav på omfattande kontrollåtgärder i hela 

leverantörskedjan. Kontroversiellt ursprung innebär att virke har avverkats olagligt, 

virket är från skogar med högt bevarandevärde eller virket är ifrån områden där 

mänskliga rättigheter eller ursprungsbefolkningens rättigheter kränks. I nuläget innebär 

detta att SCA inte köper in pappersmassa från Indonesien eller andra asiatiska länder 

och att SCA har full kontroll över ursprunget av vedfiber. För att klara av detta ställer 

de höga krav på leverantörer med spårbarhet och dokumentation av leverantörskedjan. 

SCA uppmuntrar alla leverantörer att arbeta för certifiering genom att delta i olika 

certifieringsprogram och samarbeta med olika plattformar för 

skogsförvaltningsdiskussioner. 

Innovation är en viktig del för SCA, en förutsättning för deras affärer och en av dess 

strategiska prioriteringar. SCA har en målsättning för hållbara innovationer om att 

leverera bättre, säkra och miljöanpassade lösningar till sina kunder. De strävar efter att 

kontinuerligt förbättra resurseffektiviteten och ta hänsyn till produkters hela livscykel 

för att minska miljöpåverkan. 

Samhällsansvar 

SCA är engagerade i aktiviteter världen över som bidrar till social, miljömässig och 

ekonomisk välfärd. De investerar stora summor där de bedriver verksamhet och stöttar 

lokalsamhällen. De har fokus på barnhygien genom olika program, de inriktar sig mot 

utbildning för unga kvinnor genom flera olika skolprogram och de arbetar för 

förbättrade förutsättningar i Afrika gällande sanitet och tillgång till god hygien. De 

samarbetar även med Röda korset och flera olika miljöprojekt som 

trädplanteringsprogram och liknande. 
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4.2 Innehållsanalys för företag i oetiska branscher 
Nedan kommer respektive innehållsanalys för de företag som har klassificerats som att 

verka i en oetisk bransch att presenteras. Samtlig information är hämtad från respektive 

företags hållbarhetsredovisning och är således av en objektiv karaktär.  

4.2.1 Lundin Petroleum AB 

Hållbarhetsredovisningens uppbyggnad 

Lundin Petroleum AB förkortat LPAB har en integrerad hållbarhetsredovisning, där 

hållbarhetsredovisningen är sammanhängande och ligger innan den finansiella 

rapporten. De sidor som tillhör vår analys består av 8 av 120 sidor vilket ger en andel på 

6,7 procent. 

Lundin Petroleums intressenter 

LPAB identifierar fem huvudintressenter och dessa är aktieägare, anställda, värdländer, 

värdsamhällen och samhället i stort.  

Redovisningsstandard 

Ingen specifik standard. 

Lundin Petroleums CSR-arbete 

Ansvarsfull verksamhet 

LPAB är fast beslutna att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, detta genom att 

påverkan på människor och miljö tas i beaktande inför strategiska beslut och aktiviteter 

på fältet. LPAB har utvecklat ett ramverk för sitt samhällsansvar och fastställer detta 

genom system och rutiner för att skydda miljön och intressenters hälsa. Företagets 

uppförandekod handlar om värderingar, visioner och principer och hur dessa principer 

ska implementeras visas av dess policys, ledningssystem och riktlinjer. LPAB följer 

Global Compact sedan 2010 och har sedan dess tagit stora steg på vägen mot att 

implementera dessa riktlinjer i den dagliga verksamheten. 

HSE-ledning 

LPAB arbetar med något som de benämner HSE-ledning och ett system som heter 

Green Book. Syftet med detta är att ha ett etablerat system och rutiner för att förebygga 

alla typer av skador, olyckor och incidenter som kan tänkas påverka människor, miljö 

och tillgångar. HSE-Ramverket förklaras via en HSE-karta där mål, ledningssystem, 

policys, koncernkrav, HSE-plan för koncern och för dotterbolag ingår. De tar även upp 
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flera olika HSE-indikatorer som visar att samtliga nyckeltal för 2012 är bättre än de för 

2011. 

Hållbara investeringar 

År 2006 införde LPAB ett program för hållbara investeringar för att främja projekt och 

organisationer med social, ekonomisk och miljörelaterad inriktning och för att 

uppmuntra samhällsengagemang för bolagets medarbetare. De hållbara investeringarna 

delas upp i tre olika kategorier som är kapacitetsutbyggnad, social välfärd och 

miljöskydd. De olika investeringarna kan vara bidrag till driftskostnader, stipendier, 

matchningsprogram, plantering av träd eller andra investeringar. De arbetar också 

tillsammans med Lundin Foundation, som inte heller beskrivs närmare, till vilka de 

skänker 0.1 procent av sina rörelseintäkter. Minst 70 procent av dessa intäkter kommer i 

sin tur att satsas inom de områden LPAB vill fokusera på som är energi, miljö, god 

samhällsstyrning och hållbarhet och främst i de länder där LPAB är verksamma. 

Lundin Norways som exempel 

Lundin Norways, som inte beskrivs närmare, förhållningssätt till hållbarhet är en 

avgörande faktor för dess strategiska framgång och tillväxt. De bedriver sin verksamhet 

i enlighet med deras HSE-ramverk och överträffar de lagstadgade miljökrav som ställs. 

De påbörjar till exempel inte någon insamling av seismisk data utan att först 

säkerhetsställa att det är miljömässigt säkert. De är även med i flera forsknings- och 

utvecklingsprojekt som till exempel att sponsra doktorander i syfte att kartlägga 

havsbotten, medlem i Norsk Oljevemförening och deltagare i ett projekt för att förbättra 

metoder för rengöring av oljebaserat borravfall. 
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4.2.2 Saab 

Hållbarhetsredovisningens uppbyggnad 

Saab har en integrerad hållbarhetsredovisning och deras avsnitt om hållbarhet sträcker 

sig mellan sidorna 32 och 43 vilket ger en andel på 8 procent av den totala 

årsredovisningen eftersom den ligger på 150 sidor.  

Saabs intressenter 

Saab identifierar sina intressenter som ägare, medarbetare, potentiella medarbetare, 

svenska politiker och lagstiftare, politiker och lagstiftare på EU-nivå, internationella 

kunder och politiker, svensk och internationell allmänhet och media, affärspartners och 

möjliga partners, leverantörer, potentiella partners bland icke-myndighetsorganisationer 

varav särskilt FN, investerare och analytiker samt branschorganisationer. Deras primära 

intressenter benämns vara kunder, affärspartners, medarbetare, ägare och samhället. 

Saab skriver att en dialog med intressenterna är av största vikt för att skapa rätt 

förutsättningar för att skapa en långsiktig framgångsrik verksamhet. Saab har även 

identifierat vilka krav deras intressenter ställer på företaget. 

Redovisningsstandard 

Saab följer inte någon redovisningsstandard. 

Saabs CSR-arbete 

Saab benämner sitt arbete med socialt ansvarstagande som Corporate Responsibility 

som de sedan delar upp i fyra hörnstenar vilka är etik, samhälle, medarbetare och miljö. 

Eftersom FN:s Global Compact är en viktig del i Saabs arbete med ansvarsfrågor inleds 

hållbarhetsredovisningen med en kort genomgång över vad Global Compact innebär 

samt exempel på hur Saab arbetar med respektive punkt. 

Företagsetik 

Saab framhåller att deras etiska perspektiv innebär att de ska följa rådande lagstiftning, 

egna värderingar samt både den egna och den branschgemensamma uppförandekoden. 

Saab deltar aktivt i möten gällande olika regleringar samt motverkan av korruption. Det 

är inte bara högsta ledningen som ska vara väl införstådd med den uppförandekod som 

Saab följer utan det involverar även medarbetarna. Ytterligare ett steg i arbetet mot 

korruption är att Saab, innan de gör en affär eller marknadsaktivitet, gör en 

korruptionsanalys samt att de utbildar sina medarbetare inom området. 
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Medarbetaransvar 

Under rubriken medarbetare redovisar Saab vikten av att det både bildas och erhålls 

kompetens inom företaget. Dessutom lägger de stor vikt vid att framstå som en attraktiv 

arbetsgivare.  Dessutom belyser de vikten av att medarbetarna ska ställa sig bakom de 

värderingar som Saab står för, de styr medarbetarna mot ett sådant förtroende genom 

både regelverk och uppförandekoder. Deras fokusområden för nästkommande år ligger i 

linje med det som tidigare nämns under medarbetare, nämligen att de bland annat ska 

utveckla framtida talanger och stärka ledarskapsfokuset. 

Den sista punkten som Saab tar upp i sin hållbarhetsredovisning är hållbara lösningar 

där de beskriver olika mer hållbara produkter som de har utvecklat, både för den egna 

verksamheten samt till externa parter. 

Miljöansvar 

En större del av Saabs hållbarhetsredovisning ägnas åt miljöansvaret. De beskriver vilka 

mål de har för att ta ansvar för miljön, både på lång och på kort sikt. Dessutom ges 

exempel på åtgärder som har vidtagits under år 2012 och som kommer att åtgärdas 

under 2013. De beskriver att vissa hälso- och miljöfarliga ämnen fortfarande är 

nödvändiga för att klara av de krav som ställs på produkterna. Saabs leverantörer har 

stor påverkan på företagets miljöarbete och därför ställer Saab i sin tur stora krav på 

sina leverantörer att bedriva ett ansvarsfullt miljöarbete och uppfylla de krav som ställs. 

Resultaten inom miljöarbetet redovisar Saab i olika diagram där olika år kan jämföras 

med varandra. 

Samhällsansvar 

Ur ett samhällsperspektiv ser Saab sig själva som ett företag som erbjuder sina kunder 

en bred produkt- och tjänsteportfölj för militärt försvar och civil säkerhet. Enligt 

företagets hållbarhetsredovisning bidrar Saab till en trygg och hållbar 

samhällsutveckling. Ytterligare bidrag till samhället har en stark koppling till den egna 

verksamheten, bland annat genom satsningar på utbildning i olika länder. Dessutom har 

Saab etablerat ett permanent insatsteam som med kort varsel är redo för humanitära 

insatser vid katastrofer. 
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4.2.3 Svenska Spel 

Hållbarhetsredovisningens uppbyggnad 

Svenska Spel har en integrerad hållbarhetsredovisning och informationen kring deras 

arbete med hållbarhet har de valt att placera innan den ekonomiska informationen. 

Antalet sidor som kan anses tillhöra hållbarhetsredovisningen är 39 av 116 vilket ger en 

andel på 33,6 procent av helheten.  

Svenska Spels intressenter 

Svenska Spel identifierar sina prioriterade intressenter som kunder, ägare, medarbetare 

och intresseorganisationer.  

Redovisningsstandard 

Svenska Spel redovisar i enlighet med GRI nivå C+. 

Svenska Spels CSR-arbete 

Svenska Spel inleder sin hållbarhetsredovisning genom att beskriva spelmarknaden och 

dess förändrade spelplan med större konkurrens och fler aktörer. De skriver att det är de 

oreglerade aktörerna som tar över flest marknadsandelar och att spel via internet har fått 

en stor ökning. Svenska Spel efterfrågar en hårdare spelreglering på en politisk nivå. 

Ansvarsområden 

Svenska Spel delar in sin hållbarhetsredovisning i ansvarsområden och börjar med att 

redovisa resultatområde sportspel och lotterier där de beskriver sin dialog med ombuden 

och lite kort om försäljningskanaler. Under resultatområde Vegas skriver de vilket 

ansvar de tar gällande spelmaskiner, händelser under 2012 och prioriteringar under 

2013. Under resultatområde Casino Cosmopol skriver de om sitt ansvarstagande kring 

det och hur de ständigt försöker förbättra säkerheten för att motverka brottslighet. Även 

inom Casino Cosmopol redovisas händelser under 2012 och prioriteringar inför 2013. 

Svenska Spel skriver om sin strävan efter långsiktiga hållbarhet genom att tillhandahålla 

spel på ett ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert sätt. De identifierar strategiskt viktiga 

områden som spelansvar, affärsetik, säkerhet, medarbetaransvar, ekonomiskt ansvar och 

miljöansvar. För att komma fram till prioriterade områden som Svenska Spel bör arbeta 

med förs en dialog med intressenterna. En förutsättning för att kunna arbeta mycket 

med spelansvar skriver Svenska Spel beror på att de inte har något 

vinstmaximeringskrav från ägarna. Utifrån företagets uppdrag och dialogen med 
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intressenterna har Svenska Spel tagit fram en modell för de områden som de arbetar 

med när det kommer till hållbarhet. Deras främsta fokus ligger på spelansvar och sedan 

har medarbetaransvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar ungefär lika stort fokus med 

affärsetik och säkerhet som konstant bakomliggande faktorer. 

Ekonomiskt ansvar 

Svenska Spel skriver uttryckligen att de inte har något krav på sig att maximera vinsten 

och de menar att de därför har möjlighet att satsa resurser på spelansvar och avstå 

intäkter i syfte att verka för en sund spelmarknad. Bland annat marknadsför de inte 

högriskspel i någon stor utsträckning och bygger in möjligheter för kunderna att kunna 

kontrollera sitt spelande. Under ekonomiskt ansvar skriver Svenska Spel att de bidrar 

till samhället både direkt och indirekt. Överskottet som levereras till ägarna går rakt in i 

stadsbudgeten och Svenska Spel bidrar även med ekonomiskt stöd till ändamål som är 

starkt kopplat till kärnverksamheten. Svenska Spel bidrar med sponsring till svensk 

idrott, sponsring som intressenterna förväntar sig ska bidra till samhällsnytta. Svenska 

Spel står även för fotbollsfonden där fotbollsklubbar kan ansöka om bidrag till olika 

projekt, elitidrottsstipendier som delas ut till elitidrottare som studerar på minst halvfart 

och de har tidigare haft ett samarbete med Hjärnfonden men som under år 2012 

avslutades. Ytterligare stöd har givits till forskningsrådet som forskar kring spelproblem 

och ett samarbete som också avslutades under 2012 var stödet till Självhjälpsmanualen 

och Stödkontakten. Avsnittet som berör ekonomiskt ansvar avslutas med en översikt 

över vad som har hänt under året samt prioriteringar inför år 2013. 

Medarbetaransvar 

Svenska Spel har ett långsiktigt mål inför år 2015 att ha motiverade och engagerade 

medarbetare i ett bolag där spelansvaret prioriteras högt och vinsten inte maximeras. 

Det är även under det här avsnittet de skriver om hur de arbetar med jämställdhet och 

mångfald, för att skapa en kreativ miljö och skapa en bättre verksamhet med ökad 

lönsamhet. Även under det här avsnittet finns en beskrivning över vad som har hänt 

under året och vilka prioriteringar som kommer att göras inför 2013. Det finns dessutom 

korta fakta och lite statistik kring medarbetarna presenterade i tabeller. 

Miljöansvar 

Svenska Spel identifierar sin största miljöpåverkan inom områdena tjänsteresor, 

material och produkter, energi och godstransporter. De skriver att genom att vara ett 
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tjänsteföretag är deras miljöpåverkan relativt begränsad men att de trots det vill verka 

föredömligt inom området och att det främst är deras produkter som kommer från 

leverantörer som har den största miljöpåverkan och att de därför ställer höga krav på 

sina leverantörer inom det området. De beskriver kort de övergripande målen inom 

miljön samt en lite utförligare beskrivning om vad de gör inom respektive område som 

tidigare räknades upp. Även det här avsnittet avslutas med vad som har hänt under året 

samt vilka prioriteringar som kommer att göras inför år 2013. De redovisar koncernens 

klimatpåverkan genom viss fakta och i ett diagram. 

Genomgående i hela hållbarhetsredovisningen ges intressenterna röster och utrymme att 

få säga vad de tycker om Svenska Spels hållbarhetsarbete. 

Spelansvar 

Under avsnittet om spelansvar, som den största vikten läggs vid, skriver Svenska Spel 

att de ska arbeta för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av 

spelverksamhet. Det är ett tänk som finns med både när det kommer till att erbjuda 

speltjänster och när det kommer till marknadsföring. De nämner sina strategier när det 

kommer till spelansvar som bland annat innebär att konsumenten har rätt till korrekt och 

lättillgänglig information för att kunna göra ett medvetet val, spelansvaret ska integreras 

i verksamheten, spelansvaret ska vara en del av spelupplevelsen och Svenska Spel 

strävar efter att öka kunskapen om sitt uppdrag och ansvar hos intressenterna. Svenska 

Spel tar ansvar längs med hela kedjan från utvecklingen av nya spelformer till 

slutanvändaren.  De följer både de regleringar för marknadsföringar som redan finns 

samt de egna uppsatta riktlinjerna kring området. Ett annat sätt som de bedriver sitt 

spelansvar är genom utbildningar för både ombud, affärspartners och medarbetare. När 

det kommer till säkerhet och riskhantering skriver Svenska Spel att de strävar efter att 

förebygga och synliggöra oetiskt beteende såväl internt som externt. De områden som 

Svenska Spel tar upp som kan vara problematiska eller utmanande är 

säkerhetsincidenter, risk för penningtvätt, illegala spelmaskiner, bedrägerier, krediter 

och säkerhet hos ombuden. Avsnittet avslutas med en kort beskrivning över vad som 

har hänt under året samt prioriteringar inför 2013 och dessutom presenterar Svenska 

Spel en tabell med nyckeltal kopplade till spelansvar. 
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4.2.4 Swedish Match 

Hållbarhetsredovisningens uppbyggnad 

Swedish Match har en separerad hållbarhetsredovisning, på 82 sidor, från 

årsredovisningen. Den är skriven på engelska på grund av att det är företagets 

koncernspråk och den finns inte att tillgå på svenska. Som jämförelse kan det sägas att 

Swedish Match årsredovisning är 106 sidor lång, där finns även en liten del om deras 

hållbarhetsarbete redovisat som är hämtat från deras separata hållbarhetsredovisning. 

Det gör att hållbarhetsredovisningen utgör en andel på 43,6 procent av den totala 

rapporteringen.  

 

Swedish Matchs intressenter 

Swedish Match nämner sina prioriterade intressenter lite kort i ett första skede vilka 

anses vara konsumenter, kunder/återförsäljare, anställda, stat/myndighet/politiker, 

investerare/finansanalytiker, forskare/hälsosamfund samt leverantörer.  

 

Redovisningsstandard 

Swedish Match följer GRI nivå B. 

 

Swedish Matchs CSR-arbete 

Swedish Match identifierar först de långsiktiga fördelarna med att arbeta för hållbarhet i 

organisationen. De uttrycker det som att de blir mer konkurrenskraftiga, identifierar och 

minskar både risker och kostnader, stärker företagets varumärke och anseende samt gör 

det möjligt att bli en attraktiv arbetsgivare på marknaden. De nämner också att deras 

hållbarhetsarbete syftar till att ge ett mervärde för företagets intressenter samt miljön. 

De skriver att aktiviteterna som görs gagnar konsumenten i och med att denne kan fatta 

genomtänkta och väl underbyggda beslut baserat på den produktinformation som 

Swedish Match tillhandahåller om till exempel nikotin och snus. 

Swedish Match har infogat en hållbarhetsmodell för att visa de strategiska 

fokusområdena som är ekonomiskt ansvar, medarbetaransvar, miljöansvar, 

leverantörsansvar, samhällsansvar och konsument och marknadsansvar. Inom varje 

sådant fokusområde redovisar de sedan mål och generella ambitioner samt vad som har 

hänt under året. 
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Swedish Match skriver att det kan finnas personer som ifrågasätter hur ett tobaksbolag 

kan arbeta med hållbarhet, de svarar mot kritiken med att bara för att de bedriver en 

sådan verksamhet betyder det inte att de inte ska ta ansvar och bedriva den på ett 

hållbart sätt gentemot både intressenter och miljö. De skriver att tobaksprodukter inte är 

helt utan risk men att det finns produkter som har högre risk än andra, de anser att snus 

kan spela en stor roll i att reducera skador från tobaksanvändning men även ge 

hälsofördelar jämfört med cigaretter. De pekar på trovärdigheten i detta genom att säga 

att vi är på väg mot ett samhälle utan cigarettbruk. 

Swedish Matchs uppförandekod beskrivs som nära relaterat till deras hållbarhetsarbete 

genom samarbete, kommunikation, förtroende, innovation, erkännande och tillväxt. Det 

är upp till medarbetarna själva att se till att uppförandekoden följs men cheferna har 

ytterligare ansvar för att de implementeras i själva företagskulturen. 

Ekonomiskt ansvar 

En del i Swedish Match hållbarhetsredovisning är den ekonomiska aspekten där de 

beskriver lite kort genom både siffror och diagram hur resultatet har sett ut under året. 

De beskriver hur den ekonomiska aspekten hör ihop med hållbarhet och vad 

intressenterna har för del i den ekonomiska biten såsom till exempel skatter och löner. 

Kundansvar 

Under deras konsumentansvar belyser Swedish Match vikten av att deras produkter är 

avsedda för vuxna och att ett nära samarbete sker med kunder och återförsäljare för att 

motverka försäljning till minderåriga. Det ingår i deras konsumentansvar att upplysa 

och öka kunskapen om tobakens inverkan på användaren. Swedish Match är 

övertygande om att rökfria produkter, som snus, spelar en stor roll när det kommer till 

att åstadkomma skademinskning. De skriver vidare att studier både från Skandinavien 

och USA visar att hälsoeffekterna av tobak främst går att härleda till inandningen av 

tobaksrök och att tillgången på snus i Sverige har bidragit till att färre personer har tagit 

upp rökning, den svenska mannen uppvisar färre tobaksrelaterade sjukdomar trots att 

deras totala tobaksanvändning är jämförbar med andra länder. Ytterligare fördelar med 

den rökfria tobaken som visas upp är att den inte har samma negativa påverkan på 

omgivningen. Swedish Match skriver tydligt att de inte menar att företagets rökfria 

produkter inte har några negativa hälsoeffekter alls eftersom de innehåller nikotin som 

är skadligt för vissa grupper av människor som till exempel gravida eller patienter. 
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Swedish Match belyser sedan vissa specifika forskningsresultat som att det inte finns 

något samband mellan till exempel snus och muncancer, hjärtinfarkt eller stroke men att 

tillgången på snus snarare visar på ett samband med låg cigarettanvändning. 

Swedish Match beskriver i sin hållbarhetsredovisning samarbetet med utomstående 

parter för att säkerställa produkternas kvalitet och innehåll. Swedish Match följer de 

lagar och regler gällande tobaksförpackningar men upplyser även om nikotinhalten i 

produkten, vilket inte krävs enligt lagen. De beskriver vilka andra lagar och regler som 

gäller i olika regioner för deras produkter och hur de efterföljs. 

Swedish Match tar ansvar för den marknadsföring som görs för produkterna och säger 

sig inte vända sig till någon under arton år i sin marknadsföring. De beskriver även här 

vilka lagar och regler som gäller angående marknadsföring av tobaksprodukter inom 

respektive region och hur företaget själva följer dem samt vilka svårigheter som kan 

komma att uppstå med marknadsföringen och vad som har skett under året på den 

fronten. Till sist beskrivs hur dialoger förts med konsumenterna i respektive region. 

Leverantörsansvar 

När det kommer till leverantörerna beskriver Swedish Match att de strävar efter 

långsiktiga samarbeten med större företag som i sin tur också arbetar med etik, 

hållbarhet och miljöfrågor. För att ytterligare säkerställa att Swedish Match leverantörer 

följer den uppförandekod som företaget själva gör har de ett nära samarbete där de 

årligen åker till leverantörer för att kontrollera att uppförandekoden följs, dessutom 

måste leverantörerna skriva under ett dokument där de försäkrar att vissa riktlinjer inom 

samhällsansvar följs. 

Medarbetaransvar 

En annan del som Swedish Match fokuserar på i sin hållbarhetsredovisning är 

medarbetaransvaret. De beskriver att de för en dialog med medarbetarna främst genom 

enkätundersökningar och att ansvaret för att till exempel nå uppsatta mål ligger på 

respektive enheter. Swedish Match skriver att de lägger stor vikt vid att medarbetarna är 

ärliga och motverkar mutor och korruption. Under avsnittet om medarbetaransvaret 

beskrivs också hur de gör för att upprätthålla en säker miljö för de anställda att vistas i 

och vikten av ett bra ledarskap samt utbildning inom området. De skriver även 

uttryckligen att en position inom företaget ska fyllas med någon som besitter 
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kompetensen utan att beakta några andra faktorer som till exempel kön, ålder, 

nationalitet eller politisk ståndpunkt. 

Miljöansvar 

Under sitt miljöansvar skriver Swedish Match om hur ansvarsfördelningen ser ut på en 

organisatorisk nivå samt ger en bild av de olika produkternas miljöcertifikat.  De skriver 

vilka miljömål som har satts upp till år 2016 och hur resultatet har sett ut år 2012. 

Ytterligare information ges angående deras energianvändning och koldioxidutsläpp 

samt hur resultatet har sett ut inom områdena under året samt föregående år. 

Hållbarhetsredovisningen innefattar även kort fakta angående deras vattenanvändning, 

avfall, skogsavverkning och återvinningsbarheten i förpackningarna. Det sista som 

nämns i Swedish Match hållbarhetsredovisning angående miljön är vilken påverkan ett 

förändrat klimat kan komma att ha på företaget, både direkt och indirekt. Risker och 

möjligheter listas gentemot olika utfall i de klimatförändringar som har presenterats.  

Samhällsansvar 

Swedish Match identifierar samhällsansvar som en del i strävan efter att bli ett hållbart 

företag och de definierar samhällsansvar som att arbeta för de intressegrupper som 

befinner sig utanför företaget. Swedish Match har sedan valt att dela in 

samhällsansvaret utifrån tre intressegrupper som är leverantörsansvar, konsumentansvar 

och socialt ansvar. 

Under samhällsansvar skriver Swedish Match att det betyder att bidra till samhället på 

många olika sätt bland annat genom att samarbeta med leverantörer för att främja 

mänskliga rättigheter och eliminera barnarbete i leverantörskedjan, genom att främja en 

öppen och transparent dialog med forskare och samhälle men även genom att stödja det 

samhälle som företaget verkar i. 

Swedish Match nämner också i sin hållbarhetsredovisning vad de har bidragit med till 

samhället i de olika regionerna, projekt som är nära kopplat till den egna verksamheten. 

Under sitt samhällsansvar skriver Swedish Match om de lagar och regler som styr 

handeln av snus och de uttrycker sin åsikt kring det förbud som råder mot snus i EU. 

Enligt Swedish Match hindrar bland annat förbudet den frihandel som förespråkas och 

ger inte vuxna europeiska medborgare ett bättre alternativ till cigaretter. 
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4.2.5 Systembolaget 

Hållbarhetsredovisningens uppbyggnad 

Systembolaget har en integrerad hållbarhetsredovisning och årsredovisning, vilka är 

uppdelade i två delar där den första delen är mer textfokuserad och den andra delen mer 

finansiellt fokuserad. Systembolaget har inte ett specifikt avsnitt för sin 

hållbarhetsredovisning utan väljer att kalla hela årsredovisningen för en 

ansvarsredovisning. Av Systembolagets totala årsredovisning, de två delarna 

inkluderade som tillsammans uppnår ett sidantal på 144, utgör samhällsansvarsdelen 

51,4 procent.  

Systembolagets intressenter 

Systembolaget identifierar sina huvudsakliga intressenter som ägare, samhälle, kunder, 

medarbetare och leverantörer.  

Redovisningsstandard 

Systembolaget följer GRI enligt nivå B+. 

Systembolagets CSR-arbete 

Redan under inledningen säger sig Systembolaget utgå från ett tydligt definierat 

samhällsansvar. Systembolaget skriver i en inledande text om alkoholens negativa 

effekt på folkhälsan och dess tydliga samband mellan olyckor, dödsfall, sjukdomar, våld 

och missbruk. Målet för den svenska alkoholpolitiken är inte att öka försäljningen och 

gå med så stor vinst som möjligt utan snarare att minska alkoholkonsumtionen, detta 

sker genom begränsad tillgänglighet och ett högt pris som är det mest effektiva sättet att 

minska alkoholkonsumtionen enligt forskning.  

Systembolagets uppdrag består dessutom av att informera om alkoholens risker på så 

bra och genom så många sätt som möjligt. De legitimerar sin verksamhet bland annat 

genom att nämna en forskning som visar på att om alkoholmonopolet upphörde skulle 

svenskar dricka ungefär 40 procent mer alkohol om det började säljas i 

livsmedelbutiker, vilket i sin tur skulle öka skadorna relaterade till alkohol. 

Systembolaget skriver att de spelar en viktig roll för Sverige.  

Under huvudrubriken CSR-styrning skriver Systembolaget att de tar ansvar för hela 

kedjan när det kommer till arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och anti-

korruption. De tar dessutom ansvar gentemot kunden genom att inte sälja till någon 
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under 20 år och genom att ha tydligt hälsofokus. Systembolaget skriver att de är väl 

medvetna om den höga risken för att stöta på oacceptabla arbetsvillkor eller korruption 

någonstans i leverantörskedjan och att det inom dryckesindustrin finns många 

miljöaspekter att ta hänsyn till och därför blir CSR-relaterade frågor extra högt 

prioriterade när det kommer till företagets riskanalys. För att Systembolaget ska bli en 

viktig affärspartner och kunna ställa krav på sina leverantörer har de inlett ett samarbete 

med alkoholmonopolet i andra nordiska länder, på så sätt får de bättre avtalsvillkor och 

kan säkerställa att Systembolagets uppförandekod efterföljs av leverantörerna.  

Ekonomiskt ansvar 

Systembolagets roll är att sköta all försäljning av starköl, sprit och vin på ett ansvarsfullt 

sätt. Verksamheten styrs främst av statens ägardirektiv, alkohollagen, statens och 

Systembolagets avtal och annan lagstiftning. Systembolaget skriver att 

alkoholkonsumtionen har minskat något men försäljningen har ökat, vilket är bra då det 

betyder att det sker mindre inköp genom andra lagliga kanaler men även mindre 

smuggling. Systembolaget har dock vinstmål att sträva mot och bör kunna täcka sina 

egna kostnader samtidigt som det ska finnas utrymme för investeringar. Systembolaget 

skriver att de arbetar mot nyckeltal som arbetsproduktivitet, kostnadsproduktivitet och 

svinn för att uppfylla ägarens krav på en rationell verksamhet. 

Kundansvar 

Systembolaget strävar efter att ge god service men aldrig locka någon att köpa mer. 

Kunden ska känna att de kan göra medvetna val med hjälp av personalens kunskap. 

Systembolaget skriver att konsumenternas köpbeteende förändras och i och med det 

måste nya kanaler introduceras, utan att för den delen öka konsumtionen. Ett steg i att 

tillgodose kundernas förändrade köpvanor är att Systembolaget har lanserat 

hemleverans på prov och det ska sedan utvärderas av alkoholforskare för att se till att 

det är köpvanorna som har förändrats och att en ökning av konsumtionen inte kommer 

att ske.  

Systembolaget märker upp produkterna i hyllorna, som ett extra steg i att stärka 

medvetenheten, med etiskt, miljövänligt och ekologiskt odlat vars granskning sker av 

oberoende parter. Under rubriken kunder har Systembolaget valt att lägga sitt arbete 

med miljö, då de anser att det främst är kunderna som intressenter som efterfrågar 

informationen. Systembolaget skriver att de har ett samarbete med Returpack och att 
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förpackningarna är ett prioriterat område. De nämner även kort om elanvändningen och 

diverse utsläpp. 

Leverantörsansvar 

Under temat leverantörer skriver Systembolaget att dryckerna som säljs ska hålla hög 

kvalitet men samtidigt vara producerade ansvarsfulla förhållanden för människa och 

miljö vilket sker genom ett nära samarbete med leverantörerna. Systembolaget skriver 

att de tar ansvar för hela leverantörskedjan och det sker bland annat genom medlemskap 

i en organisation som följer upp om leverantörer och företag lever upp till den 

uppförandekod som beslutats. Dessutom utförs revisioner av oberoende företag för 

Systembolagets räkning hos producenter som bedöms verka i riskländer. Revisionen 

görs för att se till att inga avvikelser från uppförandekoden sker. 

Medarbetaransvar 

Redan i inledningen till avsnittet som handlar om medarbetare skriver Systembolaget att 

det främst är ledarskapet hos medarbetarna som ligger i fokus och dessutom den främsta 

strategin för att skapa kundnöjdhet. Systembolaget skriver att de strävar efter att följa 

värdeorden kunskap, omtanke och inspiration som en vägledning i den dagliga 

verksamheten. Under temat medarbetare skriver Systembolaget om sina etiska riktlinjer, 

de etiska frågorna rör främst att förebygga oegentligheter och korruption. Under året har 

Systembolaget implementerat en ny policy som förtydligar det affärsetiska ansvaret och 

innebär främst att Systembolaget ska leva upp till de krav som de själva ställer på sina 

leverantörer. De interna reglerna innebär dessutom i korthet att ingen leverantör ska ges 

fördel gentemot någon annan.  

Samhällsansvar 

Systembolaget inleder sitt avsnitt angående dess samhällsansvar genom att visa vilka 

skador som alkoholen gör i samhället. De skriver uttryckligen att minskad 

alkoholkonsumtion leder till minskade skador och att det därför är viktigt att sträva mot 

minskad konsumtion. De skriver dessutom att Systembolaget har ett stort stöd från 

befolkningen att ha kvar ensamrätten på försäljning av alkohol. Systembolaget tar 

ytterligare samhällsansvar genom att bland annat genomföra ålderskontroller och 

motverka langning. Systembolaget har samarbete med bland annat statens 

folkhälsoinstitut och polisen för att förebygga alkoholskador och de ger dessutom 

ekonomiskt stöd till forskning inom området. 
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Green Cargo SCA Atlas Copco H&M Apoteket Systembolaget Lundin Petroleum SAAB Swedish Match Svenska Spel

Har de en integrerad eller 

separerad 

hållbarhetsredovisning?
Integrerad Separerad Integrerad Separerad Integrerad Integrerad Integrerad Integrerad Separerad Integrerad

Hållbarhetsredovisningens 

andel i % av det totala
16,3% 40,2% 9,4% 50,8% 19,2% 51,4% 6,7% 8,0% 43,6% 33,6%

Vilka är företagets 

intressenter?

Leverantörer, 

samarbetspartners, ägare, 

kunder, medarbetare, 

organisationer, 

myndigheter, samhälle, 

medier

Kunder, konsumenter, 

medarbetare, investerare, 

leverantörer, 

intresseorganisationer, 

samhälle

Kunder, medarbetare, 

affärspartner, samhälle, 

miljö, aktieägare, andra 

företag, organisationer, 

fackföreningar, universitet, 

branschföreningar, 

myndigheter, 

frivilligorganisationer, 

media, analytiker, 

bedömningsinstitut

Kunder, medarbetare, 

samhälle, leverantörer och 

deras medarbetare, 

branschkollegor, 

intresseorganisationer, 

internationella statliga 

organisationer, investerare, 

beslutsfattare

Kunder, medarbetare, 

leverantörer, universitet 

och högskolor, 

intresseorganisationer, 

media, ägare

Ägare, samhälle, kunder, 

medarbetare, leverantörer

Aktieägare, anställda, 

värdländer, värdsamhällen 

och samhället i stort

Ägare, medarbetare, 

potentiella medarbetare, 

svenska politiker, 

lagstiftare, politiker och 

lagstiftare på EU-nivå, 

internationella kunder, 

politiker, svensk och 

internationell allmänhet 

och media, affärspartners 

och möjliga partners, 

leverantörer, potentiella 

partners bland icke-

myndighetsorganisationer 

varav särskilt FN, 

investerare, analytiker, 

branschorganisationer.

Konsumenter, kunder, 

återförsäljare, anställda, 

stat, myndighet, politiker, 

investerare, 

finansanalytiker, forskare, 

hälsosamfund, leverantörer

Ägare, Kunder, 

Medarbetare, 

Intresseorganisationer

Skriver de något om 

intressentdialog?
Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Följer de någon standard för 

hållbarhetsredovisningen?
GRI B+ GRI A+ GRI B+ GRI B GRI B+ GRI B+ Nej Nej GRI B GRI C+

Etiska företag Företag i oetiska branscher

  

Tabell 1- Översikt 
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Tabell 2 - Ekonomiskt ansvar 
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Tabell 3 - Företagsetik 
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Tabell 4 - Kundansvar 
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Tabell 5 - Leverantörsansvar 
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Tabell 6 - Medarbetaransvar 
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Tabell 7 - Miljöansvar 



67 
 

  

Tabell 8 - Samhällsansvar 
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4.3 Intervjuer 

4.3.1 Atlas Copco – Karin Holmquist 

Karin Holmquist
1
 har arbetat på Atlas Copco i elva år och innehar titeln som chef för 

ansvarsfullt företagande. Det innebär bland annat att hon ansvarar för policy, riktlinjer, 

utbildningar, intressedialoger och vissa processer inom området hållbarhet. 

Atlas Copco har redovisat enligt GRI sedan 2001 och enligt Karin Holmquist var det då 

som det började ställas högre krav på globala företag från både 

frivillighetsorganisationer och investerare att redovisa sitt arbete med hållbarhet, utöver 

de lagkrav som redan fanns. Hon säger också att det kan ha påverkat att de verkar på en 

global marknad och i lågkostnadsländer, kraven på att visa transparens blev högre och 

det blev ännu viktigare att visa att det togs ansvar i dessa länder och att företaget 

verkade på ett bra sätt. 

Karin Holmquist säger att intressentdialogen är en viktig del i den ständiga strävan efter 

att bli bättre. 

Vi lyssnar och försöker göra vårt arbete bättre hela tiden, vi lyssnar på 

vad de tycker och säger och får vi en reaktion från en viktig eller flera 

viktiga intressenter så är det en tydlig signal till oss att här måste vi göra 

någonting (Karin Holmquist). 

Karin Holmquist säger att investerarna läser årsredovisningen väldigt noga och brukar 

sedan komma med återkoppling och feedback som finns med i åtanke till 

nästkommande år. 

Atlas Copco är ett företag som valt att redovisa relativt lite hållbarhet i sin redovisning 

och enligt Karin Holmquist sållar de grovt när de väljer vad som ska tas upp i 

hållbarhetsredovisningen, de väljer att istället lyfta fram de områdena på till exempel 

hemsidan och i kundtidningen. 

När det kommer till hur GRI påverkar hållbarhetsredovisningen säger Karin Holmquist 

att det påverkade mer förr och att det nu istället fokuseras på att intressenterna får den 

information som de vill ha. Utifrån det bestäms sedan vilken nivå GRI hamnar på. Atlas 

                                                           
1
 Karin Holmquist Chef för ansvarsfullt företagande, telefonsamtal den 17 maj 2013. 
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Copco hade tidigare en separat del för hållbarhetsredovisningen men har nu valt att helt 

integrera den med årsredovisningen.  

Hållbarhetsredovisningen har ju försvunnit, den är inte längre en separat 

del, den är integrerad i årsredovisningen och det tycker jag är ett väldigt 

tydligt steg, det är ju rätt väg att gå det är så fler bolag borde göra att 

hållbarhet är en del i kärnaffären och då visar man även det på ett tydligt 

sätt (Karin Holmquist). 

Karin Holmquist säger att de blev väldigt glada när de kom med på listan över de 

hundra mest etiska företagen enligt Etisphere, för de har ganska hårda krav.  

Det finns många mätningar och rankingar och index. I vissa fall kommer 

du med utan att göra någonting och i andra fall så får man anmäla in sig 

och där man får frågeformulär som är hundra sidor långa, så det är 

ganska mycket jobb om man vill vara med i olika rankingar. Det är inte 

bara att säga att vi gör det här och vi har policy och riktlinjer utan man 

måste visa med tydliga dokument och rapportering att det är sant (Karin 

Holmquist). 

På frågan angående om hur rankingen har påverkat Atlas Copcos hållbarhetsredovisning 

svarar Karin Holmquist att det framförallt kan fungera som en hjälp till att bli ännu 

bättre. 

Det påverkar på så sätt att om Etispehere i sitt frågeformulär har frågor 

som vi inte kan säga ’ja men det har vi’ så ger det en signal till oss att det 

är kanske något som vi borde ha för att kunna jobba riktigt bra med den 

här frågan (Karin Holmquist). 

På frågan angående om den bransch företaget verkar i svarar Karin Holmquist att 

”Industrin har ju utsetts som miljö och sociala bovar historiskt sett, det gör ju att man 

redan från början har mycket att bevisa.” (Karin Holmquist) Hon säger dessutom att 

det inte är många som tror att de faktiskt tar så mycket ansvar som de gör, att det ibland 

till och med kräver övertygelse. Karin Holmquist avslutar intervjun med att nämna 

Etisphere och frågeformuläret igen och säger att ”Men när vi ser att vi inte har allt som 

man skulle kunna ha så triggar det ju oss, vi vill ju vara bäst.” (Karin Holmquist) 
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4.3.2 Green Cargo – Johan Sandström 

Johan Sandström
2
 är Miljöchef på Green Cargo och har varit med sedan uppstarten vid 

årsskiftet mellan år 2000 och år 2001. Innan dess arbetade han vid det som då hette SJ 

Gods. Trots att titeln är miljöchef säger han att även samhällsfrågor och 

hållbarhetsfrågor hamnar på hans bord. ”Jag skulle förmodligen kunna kalla mig CSR 

ansvarig, det hade varit mer modernt men jag vet inte jag tycker att miljöchef duger 

bra” (Johan Sandström). 

Enligt Johan Sandström har Green Cargo alltid haft målet att vara först och ledande i 

branschen när det kommer till hållbarhetsfrågor och miljö. Bara valet av namn vittnar 

om tydligt miljöfokus och enligt Johan Sandström är de väldigt miljöanpassade jämfört 

med alla andra alternativ på marknaden. Det vill de självklart utnyttja, både när det 

kommer till image och namnval och givetvis även hur de arbetar. Han kan inte säga ett 

årtal på rak arm men säger att det var runt år 2005 som det drog igång på allvar både 

med balanced scorecard samt utgångspunkten med hållbar utveckling i form av miljö, 

samhälle och ekonomi. 

Att hållbarhetsredovisningen skulle påverkas av att Green Cargo är ett statligt bolag har 

Johan Sandström svårt att se, mycket på grund av att de alltid har varit det och då finns 

det inte direkt något annat att jämföra med. Green Cargo arbetade med GRI redan innan 

det blev ett statligt krav, så det här med GRI tonar Johan Sandström ner och menar att 

det verkligen inte är en stor sak. ”Det blir främst en kort referenslista till den 

huvudsakliga årsredovisningen där man pekar på vart saker och ting står som GRI 

frågar efter.”(Johan Sandström) Dessutom har Green Cargo sedan länge låtit externa 

revisorer revidera både deras nyckeltal inom samhälle och inom miljö och inte bara den 

finansiella delen inom årsredovisningen. 

Vilka områden som hållbarhetsredovisningen täcker in har enligt Johan Sandström 

skiftat lite under åren.  

För många år sedan, som det även var för många andra företag, så var 

årsredovisningen främst en skrytprodukt som vi la väldigt mycket pengar 

på och tryckte väldigt tjusigt och skrev ganska fluffiga texter och vi 

anlitade en tjusig byrå som skrev alla texter på särskilt manér och det var 

                                                           
2
 Johan Sandström Miljöchef Green Cargo, telefonsamtal den 14 maj 2013. 
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väldigt viktigt. Jag tyckte att det var rätt fånigt redan då (Johan 

Sandström). 

Nu har Green Cargo istället funnit en form som är ganska enkel, föregående års 

redovisning ser likadan ut, det är bara innehållet som är utbytt. Det ger en tydlig bild av 

kontinuitet och jämförbarhet. Tidigare fanns det dessutom systematiskt genomgående i 

alla kapitel beskrivningar av både framgångarna och motgångarna som hade stötts på 

under året, vilket Johan Sandström tyckte var bra och efterlyser lite mer i kommande 

redovisningar då de fick en bra återkoppling på det samtidigt som det gav en tydlig 

transparens. Han tror att det skulle uppskattas av läsaren, även om motgångar 

fortfarande nämns genomgående i redovisningen. 

Det är ju väldigt lätt att skönmåla om man vill, man väljer ju vad man 

skriver och hur man skriver så att man kan ju få vad som helst att framstå 

som jättetjusigt om man vill det. Så är det ju (Johan Sandström). 

Angående intressentdialogen medger Johan Sandström att det finns företag som för en 

mer aktiv dialog med sina intressenter, både stora och små företag. Han tror, om han ska 

vara helt ärlig, att det inte är många intressenter som läser årsredovisningen och ännu 

färre är det som hör av sig och har en åsikt kring den. Han menar vidare att det förs en 

dialog med vissa intressenter såsom kunder, ägare och studenter. 

Green Cargo har en integrerad hållbarhetsredovisning och enligt Johan Sandström är det 

inget som de direkt reflekterar något över. ”Jag tycker att det känns helt naturligt att 

man ska ha den integrerad, det är ju liksom hela storyn om företagets gångna år som 

finns samlad där. Det känns som en ganska enkel, enkel och självklar sak.” (Johan 

Sandström) Det har inte alltid varit självklart med en integrerad redovisning och Johan 

Sandström tror att det kan bero på att vissa personer som har redovisat länge tycker att 

den ekonomiska biten ska stå för sig. Som tidigare nämnts var Green Cargo bland de 

första att revidera samtlig information i sin årsredovisning, inte bara den ekonomiska 

delen och det blev en ganska stor grej för företaget själva, dock kommunicerades det 

inte ut så mycket. Angående svårigheten i att kommunicera ut sådan information med 

en rapp slogan säger Johan Sandström: ”Jag var väldigt stolt över det men det gick inte 

att formulera ut säljande.” (Johan Sandström) 
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4.3.3 Svenska Spel – Maria Schubert 

Maria Schubert
3
 arbetar på Svenska Spel vid en avdelning som heter 

ansvarsavdelningen som är en enhet som endast arbetar med ansvarsfrågor. Där har hon 

arbetat sedan staten beslutade om att samtliga statliga bolag skulle redovisa enligt GRI 

men hon har varit anställd på Svenska Spel sedan länge, då med andra befattningar. 

Enligt Maria Schubert är inte samhällsansvar någon ny företeelse för Svenska Spel utan 

de har arbetat med de frågorna länge, däremot blev det en liten förändring i och med 

införandet av GRI. Hon säger att hon ofta får frågan om det inte är jobbigt att ha en viss 

rapportstandard att utgå från men det säger Maria Schubert att hon bara ser som något 

positivt. ”Det var först då som vi blev riktigt strukturerade i redovisningen.” (Maria 

Schubert) Hon säger vidare att när det pratas om hållbarhet i företag handlar det till 90 

procent om miljö, Svenska Spel som är ett tjänsteföretag har väldigt lite miljöpåverkan. 

Enligt Maria Schubert har de stor koll på sina miljöfrågor men att den största påverkan 

som företaget har på samhället är de negativa konsekvenser som kan följa av 

spelberoende. Det är det som är kärnfrågan och det är också det som det lämnas störst 

utrymme åt i hållbarhetsredovisningen rent textmässigt. 

Maria Schubert säger att det kan finnas de som har missuppfattat tolkningen av CSR 

och GRI och som har sett på det på lite olika sätt. Att bara ta områden som ekonomiskt 

ansvar, miljöansvar och socialt ansvar och sedan skriva om det blir inte riktigt rätt. Det 

viktigaste är att veta vart företaget har sin påverkan och sedan skriva vilka åtgärder som 

görs för att minska eller minimera den negativa påverkan. 

När det kommer till frågan angående det faktum att Svenska Spel är statligt påverkar 

hållbarhetsredovisningen svarar Maria Schubert att det snarare är en förutsättning och 

hon har svårt att se att det arbetet som nu görs skulle göras i ett privat bolag. Det skulle 

helt enkelt bli svårt att minimera den negativa påverkan samtidigt som vinsten 

maximeras, vilket skyldigheten mot ägarna i annat fall än svenska folket hade varit. 

Sedan tycker inte Maria Schubert att det viktigaste är hur redovisningen ser ut utan 

vilket arbete som faktiskt görs, redovisningen blir bara en rapport på arbetet. Det svåra 

med en redovisning är också att förkorta och förtydliga det arbetet som utförs och inte 

bara skriva en massa text. Svenska Spel har även diskuterat kring separerad eller 

                                                           
3
 Maria Schubert CSR ansvarig Svenska Spel, telefonsamtal den 13 maj 2013. 
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integrerad redovisning och tidigare år var den separerad men har nu övergått till att vara 

integrerad.  

Det man vill är att folk på ett lätt sätt ska kunna ta del av det arbetet vi 

gör och kunna titta och vara kritiska och jämföra med andra bolag också 

men det man märker när man jobbar med hållbarhet är att de vill att det 

ska vara helt integrerat, inte ens ett eget område. Så det är nog åt det 

hållet vi strävar att få det (Maria Schubert). 

 Samtidigt säger hon att läsa en sådan årsredovisning blir väldigt mastigt och att vissa 

intressenter endast är intresserade av den biten som handlar om hållbarhet och inte det 

ekonomiska. En integrerad rapport ger dessutom minskat utrymme och Maria Schubert 

hade gärna velat infoga sådant som de faktiskt inte gör och ger exempel angående 

marknadsrestriktioner. Hon förtydligar sedan åter igen att det inte är rapporteringen som 

är det viktigaste utan att det är betydligt viktigare med ett tydligt managementsystem, 

nyckeltal och en ledning och styrelse som är intresserade av frågan. 

Till sist säger Maria Schubert att Svenska Spel bedriver en mycket nära dialog med 

intressenterna och att mycket av det som står i hållbarhetsredovisningen faktiskt 

kommer från dialogen med dem, allra främst från intressenterna som har kontakt med 

de som är spelberoende. Det handlar om att ta ansvar för hela verksamheten, även de 

kostnader som inte syns direkt och som ibland kan vara svåra att relatera till. 

4.3.4 Systembolaget – Mehri Mir 

Mehri Mir
4
 är specialist inom GRI på Systembolaget där hon har arbetat i ungefär ett år. 

Hon arbetar mycket med ansvarsredovisningen, strategiska nyckeltal samt har ett nära 

samarbete med de som ansvarar för CSR-frågorna. 

Varför Systembolaget har valt att benämna sin rapport ansvarsredovisning förklarar 

Mehri Mir har med deras uppdrag att göra. ”Det är därför vi kallar det för 

ansvarsredovisning, för det är inte bara CSR frågor det är även uppdraget vi har från 

staten och alkoholforskning och så vidare och det är därför vi kallar det för 

ansvarsredovisning.” (Mehri Mir) Hon säger att uppdraget gentemot staten främst 

består i att minska alkoholens skadeverkningar. De statliga kraven visar sig också i form 

av att Systembolaget har höga krav på sig att vara ett föredöme inom hållbarhetsfrågor. 

                                                           
4
 Mehri Mir Redovisning/GRI ansvarig Systembolaget, telefonsamtal den 15 maj 2013. 
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”Vi tycker att alla delar som vi jobbar med alltså både CSR och mänskliga rättigheter, 

miljö, arbetsvillkor, korruption, uppdraget och alkoholforskning alltså tillsammans är 

vårt CSR arbete och det är liksom ett ansvar vi har” (Mehri Mir)  

På frågan angående om ansvarsredovisningen påverkas av att det är ett statligt bolag 

svarar Mehri Mir att det främst är kravet att redovisa enligt GRI samt de höjda kraven, 

som dessutom höjs för varje år som i så fall påverkar. ”Kraven höjs hela tiden från 

staten på hur vi ska jobba med CSR frågor, på det sättet så har det ju påverkat vår 

ansvarsredovisning i och med att vi hela tiden måste vara föredömen.” (Mehri Mir) 

Samtidigt säger hon att ett börsnoterat bolag kan tänkas ha fler ögon på sig, i och med 

att de blir bedömda på ett annat sätt, och att de kanske behöver redovisa mycket mer för 

att komma högt upp på diverse rankinglistor. 

Angående GRI:s påverkan på innehållet i ansvarsredovisningen svarar Mehri Mir att de 

arbetar på ett sätt som gör att GRI och CSR-verksamhetsplanen är väl sammanlänkade, 

väsentlighetsanalysen lyser igenom inom båda områdena. Sedan finns det ytterligare 

information i ansvarsredovisningen som de själva tycker är väsentligt, till exempel 

information om verksamhetens uppdrag och alkoholforskning. Vidare säger Mehri Mir 

att Systembolaget förmodligen hade redovisat samma saker utan kravet på GRI, men 

kanske på ett annat sätt. 

När det kommer till att försöka definiera vad hållbart arbete är för Systembolaget svarar 

Mehri Mir att ”Hållbart arbete för oss är att vi ska arbeta på rätt sätt, med rätt saker.” 

Med rätt saker menar hon bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 

arbetsförhållanden, korruption, miljö och uppdraget. Hon sammanfattar det hela med att 

säga att ”Hela vårt samhällsansvar går in i det här hållbarhetsarbetet.” 

När det kommer till intressenterna för Systembolaget en aktiv dialog, vissa år mer 

omfattande än andra men intressenternas åsikter finns hela tiden i åtanke vid 

upprätthållandet av ansvarsredovisningen, hur mycket de styr innehållet är dock oklart. 

”Men den är till för att alla ska läsa den. Det är därför vi försöker beskriva vårt 

uppdrag och det vi arbetar med så att vi ska vara transparenta utåt mot våra 

intressenter.” (Mehri Mir) 
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Systembolaget integrerade sin hållbarhetsredovisning i årsredovisningen år 2008 i 

samband med att redovisningen av GRI blev ett krav. Enligt Mehri Mir var det även då 

som Systembolaget började arbeta lite mer djupgående med CSR-frågor.  

Det var väl runt 2008 som andra började integrera sina 

ansvarsredovisningar också. Jag tror att det kan ha varit lite yttre 

påverkan och att vi faktiskt började arbeta med frågorna på allvar. (…) 

Jag tycker att det väger tyngre om man har en integrerad för det visar ju 

att det här är en del av vår verksamhet och verksamhetsplan och 

styrning” (Mehri Mir). 

Mehri Mir tror inte att branschen påverkar hållbarhetsredovisningens utformning i stor 

utsträckning, däremot är det viktigt att visa en transparens gentemot ägarna. Det är 

dessutom ytterligare en anledning till att upprätthålla en ansvarsredovisning, att visa 

transparens samt vad som görs inom respektive område. 

Vidare säger Mehri Mir att det viktigaste faktiskt inte är att redovisa rätt utan att göra 

rätt saker. Hon menar att det är svårt att få med allt som företaget arbetar med inom 

CSR och hållbarhet i en enda rapport och att det dessutom är svårt att spegla arbetet på 

ett rättvist och korrekt sätt. Att låta en extern revisor granska rapporten ger en extra 

tyngd men hon säger samtidigt att det skulle vara intressant att gå på djupet i ett företag 

som anses ha en riktigt bra hållbarhetsredovisning och sedan se vad de faktiskt gör, för 

att se hur mycket av den informationen som verkligen håller. 
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5. ANALYS 
I det här avsnittet presenteras en analys av både primärdata samt sekundärdata med 

den teoretiska referensramen som utgångspunkt. Analysen kan ses som en 

diskussionsprocess gentemot forskningsfrågan som sedan utmynnar i slutsatser kring 

det studerade ämnet. 

5.1 Etiska företag och företag i oetiska branscher 
Det kan tyckas självklart vad som är etiskt och vad som är oetiskt, för dig som individ. 

Att däremot upprätta en vedertagen definition över vad som anses etiskt kan bli 

problematiskt, för vems normer och moral ska ligga till grund för en sådan bedömning? 

I den här studien användes de etiska fonderna som en grundstomme där tobak, vapen, 

alkohol och spel verkar som direkt uteslutande. Utöver dessa kan det tillkomma 

ytterligare branscher såsom preventivmedel och köttproducenter eller andra kriterier 

som gör att bolag kan bli uteslutna där miljö, mänskliga rättigheter och korruption kan 

vara exempel på sådana. Etiska fondförvaltares syn på begreppet är väldigt olika och det 

underlättar inte heller andras förståelse för vad som är etiskt eller oetiskt. Det finns 

också ytterligheter åt andra hållet, bland annat Karlsson (2006) skriver att så länge ett 

företag är lönsamt har det rätt att finnas på marknaden oavsett vilken bransch det verkar 

i.  

Eftersom uppdelningen gällande etiskt och oetiskt i fondbolagen ser ut som den gör 

gällande kriterier för bland annat mänskliga rättigheter blir det en gråzon för vad som är 

etiskt och oetiskt. Hur mycket måste ett företag arbeta med mänskliga rättigheter och 

hur mycket ansvar måste de ta för sin påverkan för att klassas som etiska? Det är helt 

enkelt en bedömningsfråga och en sämre hantering på området kan få konsekvenserna 

att ett företag som ställs inför stora problem kan gå från att vara etiska till oetiska.  

Denna uppdelning kan verka som en motivationsfaktor för de företag som kämpar med 

dessa problem och kan vara en stor drivkraft i arbetet med hållbarhet. Detta kan skilja 

sig mot företag som verkar i en oetisk bransch, där de företagen istället för att drivas av 

motivationen för att ses som etiska arbetar för att legitimera verksamheten.  

5.2 Legitimitet 
Enligt Palazzo och Richter (2005) använder sig företag som verkar i oetiska branscher 

sig ofta av en hållbarhetsredovisning för att hävda sin legitimitet att existera på 

marknaden. Enligt Karlsson (2006) räcker det att företaget är lönsamt för att det ska 

vara berättigad sin plats på marknaden. Den här studien syftar till att belysa de likheter 
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och skillnader som enligt Palazzo och Richter (2005) bör finnas mellan de etiska och de 

oetiska företagens hållbarhetsredovisning. För att göra det krävs dock att bandet backas 

en aning, för vad är egentligen etiskt och vad är oetiskt? Enligt Mehri Mir på 

Systembolaget handlar det om att göra rätt saker, men vad är egentligen att göra rätt 

saker? 

Palazzo och Richter (2005) skriver att oetiska företag kan handla om företag som 

framställer miljö- eller hälsofarliga produkter, vilket i den här studien kan kopplas 

samman med Svenska Spel, Systembolaget, Swedish Match, Saab och Lundin 

Petroleum. Svenska Spel pekar tydligt på sin medvetenhet när det kommer till kostnader 

för samhället i samband med spelberoende och efterlyser till och med hårdare lagkrav. 

Maria Schubert säger i en intervju att det är en förutsättning att Svenska Spel är ett 

statligt bolag eftersom de inte har samma krav på sig att maximera vinsten som ett 

privat bolag hade haft, därför kan Svenska Spel ta ett större ansvar för sin negativa 

påverkan. De hävdar alltså sin legitimitet genom att påpeka att de tar ett större ansvar än 

vad ett privat bolag hade gjort. 

Liknande mönster finns att finna hos Systembolaget vars ansvarsredovisning tydligt 

pekar på alkoholens skadliga effekter både hos individen och i kostnader hos samhället. 

Systembolaget hävdar sin rätt till monopol genom att visa statistik över sitt stöd hos 

svenska folket samt genom forskning som pekar på att en privatisering hade ökat 

alkoholkonsumtionen. 

Swedish Match, som inte är statligt, hymlar inte med de negativa hälsoeffekterna som 

kan komma av tobak och nikotin men fokuserar på att snus i alla fall är bättre än 

alternativet i form av cigaretter. Swedish Match använder sig dessutom av 

forskningsresultat för att ge påståendet en större tyngd. 

Saab, som är hälsofarliga på grund av sin vapentillverkning, använder sig av en annan 

taktik när det kommer till legitimering. Saab använder sig i sin hållbarhetsredovisning 

av ord som försvar och säkerhet som Karlsson (2006) är inne på när han skriver  att det 

knappast kan anses oetiskt att kunna försvara sig. Saab hävdar sin legitimitet genom att 

skriva i sin hållbarhetsredovisning att de bidrar till en trygg och hållbar utveckling. De 

stödjer dessutom sitt arbete genom att peka på att de följer uppsatta lagar och dessutom 

mer därtill och att de aktivt deltar i möten för att motverka korruption. 
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Lundin Petroleum, som kan anses miljöskadliga, är det enda företag i den oetiska 

branschen som inte visar på lika stor transparens, de fokuserar snarare på att framhäva 

vilket samhällsansvar de tar. 

Hassel (2008) skriver att det kan finnas en problematik med frivillig rapportering då 

företag kan välja att framhäva sina goda sidor och mörka andra, för att framstå som 

bättre. Den här studien visar att även de företag som verkar i en oetisk bransch visar en 

transparens och medvetenhet men att de allra flesta legitimerar sin verksamhet med att 

deras företag i alla fall är bättre än alternativet. Hur pass bra ett sådant argument är kan 

ju dock diskuteras. 

Det kan vara intressant att se till transparensen i de företag som i den här studien har 

klassificerats som etiska eftersom de i ordets rätta bemärkelse inte borde ha något att 

dölja. Samtliga företag visar på en medvetenhet, framförallt inom miljöområdet, men 

det är H&M som främst pekar på de områden som är svårast att få kontroll över i sin 

bransch. Anledningen till att det visar sig vara H&M kan ha att göra med att det är ett 

företag som trots att det utsetts till ett av de mest etiska företagen fortfarande enligt 

Siegle (2012) balanserar på gränsen till att vara oetiskt. De etiska företagen utelämnar 

inte sina problemområden men de är inte kopplade till verksamheten på samma sätt 

eftersom det främst rör sig om problem med korruption eller liknande och inte en 

legitimering av företagens egna produkter. När det kommer till de etiska företagens 

transparens kommenterar Johan Sandström det med att säga att han gärna skulle se en 

större balans från Green Cargos sida i hållbarhetsredovisningen. 

5.3 Storlek och utformning 
Enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) är arbetet med CSR beroende av 

vilken bransch företaget verkar i, där företag som verkar i en oetisk bransch har en 

välarbetad plan för CSR-verksamheten och där det för dessa företag blir viktigare att 

kommunicera ut det arbete som görs och det ansvar som tas. Det är intressant att det i 

intervjuerna som genomfördes framkom att det inte alls är hållbarhetsredovisningen 

som är det viktiga, utan vad som faktiskt görs. Ett uttalande som framförallt kom från de 

företag som i den här studien har klassificerats som att verka i oetiska branscher. Det 

ger ännu en indikation på att hållbarhetsredovisningen inte ses som en reklambroschyr 

från företagen själva. Johan Sandström från Green Cargo medger att årsredovisningen 
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var lite av en skrytprodukt förr men att det numera har ändrats och ska snarare ge en 

rättvis bild över företaget på ett enkelt sätt. 

Hur företagen väljer att redovisa, med en integrerad eller separerad rapport skiljer sig en 

aning då tre av tio studerade företag väljer en separerad hållbarhetsredovisning, det är 

däremot relativt små skillnader mellan de etiska företagen och företagen i de oetiska 

branscherna vilket går att utläsa i tabell 1. Att företagen med en separerad 

hållbarhetsredovisning fick större utrymme är något som både Ljungberg och Barkland 

(2010) och tabell 1 visar men vilken som är att föredra beror på de mål det aktuella 

företaget har för hållbarhetsredovisningen. Våra intervjurespondenter, som alla arbetar i 

ett företag som har en integrerad redovisning, är samstämmiga om att en integrerad 

redovisning är att föredra. De tror att allt fler bolag kommer att anamma en integrerad 

rapport i framtiden. Enligt Ljungberg och Barkland (2010) finns det både för- och 

nackdelar med båda alternativen, separerad och integrerad hållbarhetsredovisning. 

Maria Schubert på Svenska Spel förklarar att de haft en separerad rapport tidigare men 

att de nu har övergått till en integrerad då många intressenter vill få en helhetsbild över 

verksamheten. Både Johan Sandström från Green Cargo, Karin Holmquist från Atlas 

Copco och Maria Schubert från Svenska Spel är inne på samma sak och säger i 

intervjuerna att det förmodligen är få intressenter som läser årsredovisningen från pärm 

till pärm och att den inte får vara för mastig, bättre är då att plocka ut de viktigaste 

delarna och integrera dem. Maria Schubert belyser problemet med att det kan finnas 

intressenter som bara är intresserade av hållbarhetsfrågorna och att då en separerad 

hållbarhetsredovisning skulle vara att föredra. Respondenterna tycks alltså vara överens 

med Ljungberg och Barkland (2010) när det kommer till att en allt för avancerad 

rapport kostar mer än den smakar och läsaren kan tycka att oväsentlig information tas 

med. Atlas Copco visar på ett tydligt sätt att en separerad hållbarhetsredovisning inte är 

lika med ett vinnande koncept då de är ett av de företag som redovisar minst men ändå 

lyckas placera sig på listan utfärdad av Etisphere. 

5.4 GRI 
Av de tio företag som studerades redovisar åtta företag enligt GRI och det finns en viss 

skillnad mellan de etiska företagen och de företag som verkar i en oetisk bransch då alla 

fem etiska företag redovisar enligt GRI men bara tre av företagen i en oetisk bransch 

vilket går att utläsa i tabell 1. Två av de företagen i den oetiska branschen som redovisar 
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enligt GRI är dessutom statliga och har alltså lagkrav på sig att redovisa enligt GRI 

vilket kanske kan påverka resultatet något.  

Företag som verkar i en oetisk bransch har ofta en hållbarhetsredovisning som syftar till 

att legitimera verksamheten vilket kan påverka att de väljer bort GRI. Det är möjligt att 

de anser att de legitimerar verksamheten tillräckligt med en hållbarhetsredovisning som 

inte följer GRI men det kan också finnas andra bakomliggande orsaker som mindre 

resursåtgång eller att komplexiteten i hållbarhetsredovisningen överstiger nyttan med 

den. Hur stor betydelse GRI har för hållbarhetsredovisningen råder det 

meningsskiljaktigheter om hos respondenterna. GRI har påverkat agerandet hos vissa 

företag men det är inte några stora förändringar som har skett. Om detta beror på att 

företagen redan tidigare har arbetat med CSR-frågor är svårt att säga men det är värt att 

ta i beaktande. 

5.5 CSR-arbetet 
Enligt Granqvist (2009) kan CSR-arbetet delas upp i ekonomiskt- socialt- och 

miljömässigt ansvarstagande. Innehållsanalysen visade däremot att de flesta företag i 

studien inte gjorde denna uppdelning utan valde att anpassa områdena efter sitt CSR-

arbete. Det mönster som framkom i innehållsanalysen visade dock att det fanns sju 

områden som de flesta företag tog upp.  

5.5.1 Ekonomiskt ansvar 

Tabell 2 visar att Apoteket, Lundin Petroleum och Saab var de företag som inte tog upp 

ekonomiskt ansvar som ett område inom hållbarhet. Detta kan ha att göra med att 

rapporterna är integrerade med årsredovisningen och att företagen anser att de inte 

behövde förtydliga detta utöver det som står under de finansiella rapporteringarna.  

Löhman och Steinholtz (2004) skriver att CSR och hållbar utveckling syftar till att 

balansera de ekonomiska-, sociala- och miljömässiga frågorna och att företagen inte 

behöver välja mellan dessa utan att balansen snarare är ett krav för att klara 

konkurrensen. Utebliven information om det ekonomiska ansvarstagandet kan också 

enligt Eccles och Krzus (2010) ge svårigheter att visa hur de icke-finansiella måtten 

påverkar de finansiella och vice versa.  

5.5.2 Företagsetik 

Många av företagen, både de etiska och de som verkar i en oetisk bransch, skriver om 

arbetet mot korruption vilket styrs genom en uppförandekod eller etikpolicy hos 
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företaget. Det enda företaget som inte nämner något om arbetet med korruption är 

Green Cargo, vilket kan bero på att de endast är verksamma på den svenska marknaden. 

Tabell 3 visar att det inte går att identifiera några skillnader mellan de etiska företagen 

och företagen som är verksamma i en oetisk bransch. Karlsson (2006) skriver att FN:s 

Global Compact har kriterier när det kommer till bland annat korruption vilket kan vara 

en anledning till företagens likheter på området.   

5.5.3 Kundansvar 

Tabell 4 visar att Systembolaget, Svenska Spel, Apoteket, H&M och Swedish Match 

skriver mest om sina kunder i hållbarhetsredovisningen av de studerade företagen. 

Anledningen till detta kan vara att de företagen riktar sig direkt mot konsumenter och 

deras huvudsakliga kunder är inte andra företag. Det stämmer även överens med vad 

Löhman och Steinholtz (2004) skriver angående kundernas krav på information och 

kunskap om företaget för att kunna göra medvetna val.  

5.5.4 Leverantörsansvar 

Något som många av företagen har gemensamt är deras leverantörsansvar som samtliga 

företag utom Green Cargo och Lundin Petroleum tar upp i sina hållbarhetsredovisningar 

vilket redovisas i tabell 5. Det kan ha att göra med branschen och mängden leverantörer 

som företagen har. Det vanligaste ansvaret som tas är att företagen uppmanar sina 

leverantörer att skriva under ett dokument med riktlinjer och uppförandekoder som 

måste följas. De två företag som tar upp mest på området är H&M och Systembolaget 

vilket kan härledas till att deras kritiska punkt som ligger under hårdast granskning är 

deras leverantörer. Leverantörernas arbetsvillkor är viktiga för företaget att vara 

medvetna om enligt Barkland och Ljungberg (2010)  för att inte företaget ska hamna i 

blåsväder, något som både H&M och Systembolaget alltså har tagit fasta på. Bara för att 

företagen visar upp en aktiv dialog med leverantörerna menar Karlsson (2006) att det 

inte är samma sak som att bedriva ett bra CSR-arbete. Enligt Karlsson (2006) kan 

sådana dialoger eller påstådda leverantörsavtal snarare agera som en maskeradkostym 

för att skönmåla företagets ansvarstagande.  

5.5.5 Medarbetaransvar 

Ytterligare en likhet som framkom mellan företagens hållbarhetsredovisningar och som 

redovisas i tabell 6 är att samtliga företag skriver om sitt ansvar för medarbetarna. 

Enligt Barkland och Ljungberg (2010) finns det studier som visar att det har blivit allt 

viktigare för de anställda att företaget som de arbetar vid tar ansvar. Därför blir det 
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viktigt för samtliga företag att visa sitt arbete med hållbarhet för att framstå som 

attraktiva arbetsgivare. Ytterligare en anledning till företagen att visa sitt 

medarbetaransvar kan bero på det som Löhman och Steinholtz (2004) skriver angående 

att personalen har kommit att bli företagens viktigaste resurs och de måste värna om 

dessa för att inte förlora kompetens. 

5.5.6 Miljöansvar 

När det kommer till miljöansvar visar både innehållsanalysen och tabell 7 tydligt att 

H&M lägger mest resurser på området och att de övriga företagen är väldigt lika. Det är 

även H&M tillsammans med SCA som går steget längre och visar på hur de arbetar för 

att minska påverkan på miljön och vilket arbete som görs för att utvecklingen ska gå 

framåt inom området. Detta kan återkopplas till, som tidigare nämnts, att de etiska 

företagen arbetar för att ligga i framkant på området. Miljö är ett av de områden som 

enligt Granqvist (2009) klassificeras som en huvudgren inom CSR vilket kan vara 

avgörande för att samtliga företag visar sin påverkan på området. Barkland och 

Ljungberg (2010) skriver att miljö är viktigt för bland annat medarbetarna och kunderna 

att företagen arbetar med och det kan komma att bidra till företagens vilja att redovisa 

området.  

5.5.7 Samhällsansvar 

Som tidigare nämnts är det de företag som verkar i en diskutabel bransch som tydligast 

visar på sina problemområden och vilka åtgärder som tas för detta. H&M uppmanar till 

och med till bojkott av företag som använder sig av barnarbete, något som Karlsson 

(2006) och Norberg (2001) skriver inte alltid är ett bra sätt att ta itu med problem då 

alternativet för dessa barn oftast är värre. Tabell 8 visar att företagen i en oetisk bransch 

redovisar mer om vilka åtgärder de tar för att bidra till samhället än vad de etiska 

företagen gör. Denna skillnad kan bero på att företagen vill legitimera sin verksamhet 

med att trots bransch tar de ansvar för de konsekvenser som blir. En stor skillnad finns 

att finna hos Systembolaget och Svenska Spel som skriver vilka direkta konsekvenser 

deras egna produkter får på samhället, vilket kan ha att göra med det faktum att det är 

statligt ägda.  
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6. SLUTDISKUSSION 
I det här avsnittet presenteras den diskussion som föranleder de slutsatser som har 

framkommit med hjälp av den teoretiska referensramen, empirin och analysen. 

Den här studien visar att det finns en skillnad i legitimeringen av verksamheten mellan 

etiska företag och företag som verkar i oetiska branscher. Det kan tyckas självklart att 

etiska företag inte ska behöva legitimera sin plats på marknaden men en nackdel för 

dessa blir att de förlorar en stor del av transparensen och det är den som ger företaget en 

större trovärdighet. Företagen i oetiska branscher var tydliga med att visa en 

medvetenhet när det kom till deras negativa samhällspåverkan och vilka processer de 

använde sig av för att minska eller minimera denna negativa påverkan. Den här studien 

visar tvärtom mot vad Hassel (2008) säger angående problematik med transparens och 

tvärtom mot vad Frostensson, Helin och Sandström (2012) är inne på när de skriver att 

det kan finnas risk för skönmålning av företag då de företag som verkar i en oetisk 

bransch faktiskt visar på stor transparens enligt den här studien. 

Efter en jämförelse av etiska företag och företag i oetiska branscher framkom det i 

studien att skillnaderna i hur mycket som redovisas är relativt små, vilket går att utläsa i 

tabell 1, och det är svårt att dra några paralleller av ett så litet underlag. En anledning till 

hållbarhetsredovisningarnas likheter kan vara att studiens urval baserades på 

prisbelönade företag inom den etiska kategorin, därav kan de företagen antas ha en 

genomgående tillfredsställande redovisning i mångas ögon. De etiska företagen kan 

anses ha en ledande position i branschen inom hållbarhetsfrågor och enligt Grafström, 

Göthberg och Windell (2008) leder detta till hårdare granskning, vill ett företag vara 

bäst höjs alltså kraven från omgivningen. Höjda krav var något som Mehri Mir tog upp i 

intervjun, hon menade att staten ställer högre och högre krav på 

hållbarhetsredovisningarna för att de statliga företagen ska vara ett föredöme inom 

området. Denna strävan, för många av företagen i vår studie, att vara ledande inom 

området gör att hållbarhetsredovisningarna förmodligen är bättre än genomsnittet och 

att slutsatserna inte går att applicera på mindre företag.   

När det kom till vilka områden som togs upp inom CSR var innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna förvånansvärt lika trots deras olikhet i branscher. Att 

branschen inte påverkar hållbarhetsredovisningens utformning går emot det som 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) skriver angående branschens betydelse och 
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alltså visar studien en motsättning mellan teori och praktiken. Trots att det fanns skilda 

åsikter från intervjurespondenterna kring hur mycket GRI påverkade 

hållbarhetsredovisningens innehåll så kan det trots allt vara en bidragande orsak till dess 

utformning och omfattning. Även storleken på företagen kan ha en viss betydelse då de 

som globala eller statliga företag har kritiska ögon riktade mot sig och höga krav på att 

redovisa sitt arbete med hållbarhet.  

6.1 Slutsatser 
- Studien visar på en skillnad i motivet för hållbarhetsredovisning där företag i oetiska 

branscher syftar till att legitimera verksamheten och etiska företag till att vara ledande 

inom CSR-arbetet. 

- Studien visar inga stora skillnader i hållbarhetsredovisningens omfattning mellan 

etiska företag och företag i oetiska branscher. 

- Studien visar att innehållet i hållbarhetsredovisningarna är likvärdiga oavsett bransch. 
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6.2 Förslag på vidare forskning 

 

- Under studien framkom det att skillnaderna mellan etiska företag och företag i 

oetiska branscher var små. Om det beror på storleken hos de undersökta 

företagen eller det faktum att studien fokuserade på etiskt prisbelönade företag 

är svår att svara på. Därför vore en kvantitativ studie med ett större urval 

intressant då det kan ge en större generaliserbarhet. 

 

- Då vår studie visar en viss skillnad i användandet av GRI som standard för 

hållbarhetsredovisningen mellan etiska företag och företag i oetiska branscher 

skulle det vara intressant med en kvantitativ studie som behandlar ämnet. En 

sådan studie som utesluter statliga bolag, kan ge en större generaliserbarhet, då 

de statliga företagen har krav på sig att redovisa i enlighet med GRI. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Grunden för er hållbarhetsredovisning 

- Varför hållbarhetsredovisar ni?  

- Hur påverkar det att ni är ett statligt/privatägt bolag? 

- Hur tänker ni kring oetiska/etiska företag? 

- Hur påverkar den bransch ni verkar i er hållbarhetsredovisning? 

- Hur definierar ni CSR eller samhällsansvar, vilka områden arbetar ni med? 

Bakgrund till hållbarhetsredovisningen 

- Hur länge har ni redovisar ert samhällsansvar? 

- Finns det någon särskild anledning till att ni har valt att ha det integrerat/separerat med 

årsredovisningen? 

- GRI och dess påverkan på innehållet? 

Hållbarhetsredovisningens utformning 

- Val av ämnen till hållbarhetsredovisningen. 

- Hållbarhetsredovisningens omfattning och avgränsning. 

- Intressenternas påverkan på innehållet, väger någon röst tyngre än en annan? 
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