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Abstract 
 
Today’s fast growing globalisation and knowledge has resulted in that more and more people 
around the world have gained awareness regarding the society they work and live in. As a 
result of this the companies and corporations has picked up on the importance of their impact 
on society. The trend is to report this impact in a sustainability report. In 1994 John Elkington 
first mentioned “The Tripple Bottom Line” for corporate social responsibility reporting or 
CSR-reporting, these three “bottom lines” are economy, environment and social 
responsibility, and it’s from those perspectives a corporations output can be measured. In 
1998 the Global Reporting Initiative (GRI) started, GRI is a non governmental organisation 
who has set guidelines for sustainability reporting. The aim of this paper is to se how five 
Swedish corporations use the GRI Guidelines in the sustainability reports. To collect data we 
made a case study and studied the sustainability report for the five different corporations 
using the GRI index as tool for measuring. The result of the study is that all of the five 
corporations use selective parts of the GRI index as a reference in their sustainability reports. 
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Sammanfattning 
 
Den ökade globaliseringen och den stigande medvetenheten om hur vi påverkas av vår 
omvärld har gjort att fler företag insett vikten av att arbeta med hållbar utvecklig, inte bara 
ekonomiskt och inom företaget utan också för samhället där de verkar. 1994 myntades 
uttrycket ”The Tripple Bottom Line” av John Elkington. The Tripple Bottom Line innebär att 
företags prestationer ska mätas utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala grunder. 
Trenden är att rapportera dessa perspektiv i en hållbarhetsredovisning. Många företag väljer 
att göra hållbarhetsredovisningen i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer. Syftet 
med denna uppsats är att beskriva och förklara hur väl fem svenska företag följer GRI:s 
riktlinjer i deras hållbarhetsredovisning. För att uppfylla syftet har vi genomfört en fallstudie, 
vi har vidare gjort en kvalitativ innehållsanalys på de utvalda företagens 
hållbarhetsredovisningar. Samtliga företag i urvalet redovisar utvalda delar av GRI:s 
riktlinjer. Vi har i vår studie sett tendenser på att hållbarhetsredovisningar för företag i vissa 
branscher är mer omfattande än andra. Vidare är alla rekommendationer inte applicerbara för 
alla företag.  
 
Nyckelord: CSR, hållbarhetsredovisning, GRI, hållbar utveckling 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnet. Vidare diskuteras problemet som 
senare mynnar ut i forskningsfrågor och syftet med uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 
Globaliseringen av världsekonomin har förändrat förutsättningarna för företagsamhet i 
grunden (Precht, 2005). Detta har bidragit till en allt större medvetenhet om hur vi påverkas 
av vår omvärld. Genom den ökade medvetenheten har kritiken mot företag som verkar i den 
sociala sfären ökat (Carrol & Buchholtz, 2006). 
 
Miljön var det första område som fick en mer allmän spridning för redovisning och revision 
inom hållbarhetssektorn. De flesta större svenska företag har idag någon form av 
miljöredovisning.  Stegvis har även det som kallas ”Corporate Social Responsibilty” eller 
CSR1 tagit plats i redovisningen och hållbarhetsredovisning i stort vuxit fram (Precht, 2005). 
EU-kommissionens definition av CSR är ”ett begrepp som innebär att företag på frivillig 
grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 
intressenterna, utöver vad lagen kräver” (Löhman & Steinholtz, s 15, 2004). De första externt 
granskade svenska miljöredovisningarna presenterades för 13 år sedan. Sedan dess har ett 
antal företag tagit nästa steg och redovisar numera hållbar utveckling (Precht, 2005). 
 
Uttrycket hållbar utveckling kommer från FN:s världskommission för miljö och utveckling. 
År 1987 presenterade Brundtlandkommissionen sin rapport Vår gemensamma framtid, där 
man försöker ta ett helhetsgrepp på världens resurs- och miljöproblem. Lösningen är genom 
just hållbar utveckling och uttrycket definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Precht, 2005). År 1992 fick initiativet sin slutpunkt vid en FN-konferens i Rio de Janeiro. 
Konferensen behandlade frågor om miljö och utveckling. Vid Rio-konferensen antogs bland 
annat Agenda 21, som är ett dokument där man sätter upp mål och riktlinjer för att nå en 
hållbar utveckling. (Precht 2005, Löhman & Steinholtz, 2004) 
 
1994 myntade John Elkington termen “the Tripple Bottom Line” som baserades på resultaten 
av en studie av internationella experter på CSR och hållbar utveckling. 
Hållbarhetsredovisning har sin grund i The Tripple Bottom Line, som innebär att ett företags 
prestationer ska mätas utifrån de tre dimensionerna; miljö, sociala frågor och ekonomi. 
Elkington menar att företag inte bara ska fokusera på det ekonomiska värdet de tillför, utan 
även det miljömässiga och det sociala värdet de tillför – eller förstör. (Henriques & 
Richardson, 2005) 

1.2 Problemdiskussion 
Under 1990-talet ökade förekomsten av separata frivilliga miljöredovisningar explosionsartat, 
såväl i Sverige som i flertalet andra industrialiserade länder. Kring sekelskiftet började dock 
redovisningspraxis att förändras och kraven på ett utökat samhällsansvar tilltog påtagligt 
(Larsson & Ljungdahl, 2005). Under det senaste decenniet har den frivilliga redovisningen i 
Sverige utvecklats från miljöredovisning till hållbarhetsredovisning och det har blivit allt 
vanligare att företag har en sådan redovisning. Fortfarande är det dock endast en handfull 

                                                
1 Vi kommer genomgående i uppsatsen att använda oss av förkortningen CSR. 
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svenska företag som har en bestyrkt och därmed kvalitetssäkrad separat 
hållbarhetsredovisning (Halling, 2007). 
 
Trots att det kan tyckas att arbetet går långsamt är intresset stort för hållbarhetsredovisning. 
Nästa alla globala företag har idag någon form av hållbarhetsredovisning eller CSR-
redovisning. Av de 100 största företagen i Europa lämnar 90 en hållbarhetsredovisning. 
(Halling, 2007) 
 
I oktober 2006 lanserades tredje generationens riktlinjer för hållbarhetsredovisning av Global 
Reporting Initiative, GRI2. Över 1000 globala företag använder sig av GRI:s riktlinjer i sin 
hållbarhetsredovisning. I Sverige var det endast 27 procent av bolagen som refererade till GRI 
i sina hållbarhetsredovisningar 2006 (Halling, 2007). Intresset för och användningen av GRI:s 
riktlinjer för hållbarhetsredovisning har emellertid ökat. Det finns skäl att tro att den tredje 
generationens riktlinjer ytterligare kommer att stärka GRI:s roll i Sverige som de allmänt 
vedertagna riktlinjerna för hållbarhetsredovisning (www.farsrs.se). Lars-Olle Larsson, som är 
FAR SRS representant i European Sustainability Reporting Association, säger också att det 
med all önskvärd tydlighet nu framgår att det är GRI:s riktlinjer som vinner förtroende som 
best practice internationellt (Halling, 2007). 
 
Regeringen fattade den 3 december 2007  beslutet om att alla statligt ägda bolag från och med 
2009 ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. I syfte att förbättra de 
statligt ägda företagens arbete med hållbarhetsfrågor och säkerställa en effektiv och 
transparent förvaltning är den svenska regeringen genom detta initiativ först i världen med att 
ställa så tydliga krav på redovisning av hållbarhetsinformation för statliga ägda företag. 
(www.pwc.com) 
 
Företag har blivit mer medvetna om att de inte bara ger ut sin externa redovisning för att 
redovisa den finansiella ställningen till aktieägare och kreditgivare, utan att även fler 
intressenter i samhället är intresserade av ett företags hållbarhetsredovisning (Caroll & 
Buchholtz, 2006).  Numera har forskarvärlden börjat intressera sig för hur börskurserna 
påverkas av företagens ansvar för miljö och sociala aspekter. Även placerare har börjat fått 
upp ögonen för denna nisch och värderar företagens insatser på olika sätt. Företag som 
hanterar hållbarhetsfrågan som en del av affärsstrategin visar sig ofta vara företag med starka 
varumärken och god lönsamhet (Precht, 2005). 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur väl ett antal svenska företag följer 
GRI:s riktlinjer i deras hållbarhetsredovisning.  

1.3.1 Forskningsfrågor 
För att uppfylla vårt syfte har vi sökt svara på följande frågor: 

- I vilken utsträckning använder svenska börsnoterade företag GRI:s riktlinjer i sina 
hållbarhetsredovisningar? 

- Finns det någon skillnad på i vilken utsträckning företag i olika branscher tillämpar 
GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning?  

- Hur utformar svenska börsnoterade företag sin hållbarhetsredovisning? 
 
 

                                                
2 Vi kommer genomgående i uppsatsen använda oss av förkortningen GRI. 
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1.4 Fortsatt disposition 
Nedan presenteras en beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition. 
 
Kapitel 2 Metod 
Kapitel två är metodkapitlet och här diskuteras vald metod, forskningsstrategi samt 
datainsamling. Här återfinns även källkritik och en diskussion om uppsatsens trovärdighet. 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
Kapitel tre behandlar valda teorier och definitioner som är relevanta för uppsatsen. Centrala 
begrepp är GRI, CSR och hållbarhetsredovisning. 
 
Kapitel 4 Studien 
I kapitel fyra presentar vi vår empiriska studie. 
 
Kapitel 5 Resultat och Analys 
Här redovisas resultatet av studien med en tillhörande analys. 
 
Kapitel 6 Slutdiskussion 
Här diskuteras resultatet som mynnar ut i våra slutsatser samt förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 
 
I det här kapitlet behandlas det tillvägagångssätt som använts för att besvara uppsatsens 
forskningsfrågor. En beskrivning av hur vi samlat in data samt argumentation för de 
vetenskapliga metoder vi tillämpat. Metodkapitlets syfte är att visa hur vi har besvarat våra 
forskningsfrågor, samt att ge andra möjligheten att genomföra samma studie med samma 
resultat. 

 
Ett vetenskapligt arbete ska vara sakligt, balanserat och objektivt (Ejvegård, 2003). För att 
uppfylla dessa kriterier tillämpas en variation av vetenskapliga metoder. Vi har valt en 
kvalitativ forskningsansats och med hjälp av fallstudier studerat ett antal utvalda företag och 
dessas hållbarhetsredovisningar. I den här delen av uppsatsen presenteras och diskuteras de 
olika metoder som använts för att uppsatsen skall vara trovärdig och giltig. 

2.1 Metodval 
Vi har använt en kvalitativ forskningsansats och studerat ett antal hållbarhetsredovisningar på 
djupet för att besvara våra forskningsfrågor. Den kvalitativa forskningen har primärt ett 
förstående syfte (Holme & Solvang, 1997). I den kvalitativa metoden befinner sig forskaren 
”inuti” den subjektiva omvärlden (Backman, 1998). Syftet med kvalitativ metod är att med 
hjälp av analyser skapa en så riktig återgivning av strukturer och handlingsmönster som 
möjligt (Holme & Solvang, 1997). En vanlig kvalitativ datatyp är skriftliga dokument 
(Backman, 1998). Vi har i denna uppsats valt att studera företags hållbarhetsredovisningar, 
som är en frivillig del av företagens externa redovisning. Den externa redovisningen är i sin 
tur ett av företagens viktigaste kommunikationsverktyg och återges i skrift (Guthrie & Petty, 
2000).  

2.2 Forskningsstrategi 
För att genomföra denna studie har vi valt att använda oss av fallstudien som 
forskningsstrategi för att studera om och i vilken utsträckning ett antal företag tillämpar GRI:s 
rekommendationer i sina hållbarhetsredovisningar. Fallstudier kännetecknas av att 
undersökningen endast omfattar ett eller ett fåtal fall, vilka dock studeras mera detaljerat och i 
fler dimensioner. Inom kvantitativ metodteori har fallstudier en begränsad betydelse, men är 
inom kvalitativ metodteori av mycket stor betydelse (Lundahl & Skärvad, 1999). Då vi valt 
att studera ett begränsat antal hållbarhetsredovisningar på djupet är denna forskningsstrategi 
lämplig. 
 
Inom den kvalitativa forskningen är fallstudien en vanlig metod (Backman, 1998). Ett av 
fallstudiens syften är att studera en liten del av det stora hela, och den innebär att man väljer 
ut olika fall som representerar verkligheten. Yin (1989 s.23) definierar fallstudien enligt 
följande: ”investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when the 
boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which multiple 
sources of evidence are used“ 
 
Denna definition visar att en fallstudie liksom den kvalitativa strategin, undersöker fallets 
fenomen i den realistiska miljön eller kontexten (Backman, 1998). I en fallstudie söker man 
efter att förklara, beskriva eller förstå, ett eller flera fall (Backman, 1998). Enligt Yin (2003) 
är fallstudien att föredra som strategi när man vill ha svar på frågorna hur och varför.  
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2.3 Urval av företag 
Vi har i den här studien valt att fokusera på fem publika svenska koncerner som är noterade 
på Stockholmsbörsen Large Cap-lista3. De företag som är noterade på Large Cap har många 
ögon på sig och ett stort antal intressenter, det i sin tur ställer högre krav på deras agerande. 
De förekommer ofta i debatten och är oftare föremål för granskning.  
 
Målet med urvalet var att undersöka företag som verkar i helt olika branscher för att på så sätt, 
om möjligt, kunna se tendenser på branschskillnader när det gäller CSR-arbete och 
utformning av hållbarhetsredovisningar. Valet föll på ICA (konsumentvaror), SCA (skog), 
SKF (fordon och maskiner), AstraZeneca (hälsovård) och SAS (transport). Samtliga företag 
utom ICA omnämns i Folksams ”Index för ansvarsfullt företagande”, som är en studie över 
de svenska börsföretagens offentligt redovisade arbete med miljö- och sociala frågor. Urvalet 
är baserat på detta index utifrån tre kriterier; olika branscher, noterade på Large Cap och att de 
får överlag höga betyg i indexet. Vi har valt att studera företagens senaste hållbarhetsrapporter 
för 2007. Från början ingick H&M i urvalet, men då deras hållbarhetsredovisning för 2007 
inte var publicerad när arbetet med den här uppsatsen började så tvingades vi tänka om. Valet 
föll då istället på ICA, vi är medvetna om att ICA inte är noterade på Stockholmsbörsens 
Large Cap-lista. Vi valde ICA framförallt för att vi tyckte det kunde vara intressant att 
granska ett företag ur livsmedelindustrin samt att ICA är ett välkänt svenskt företag.  

2.4 Datainsamling 
I den här delen av metodkapitlet beskrivs vilken typ av information vi använt och var vi funnit 
den. 

2.4.1 Sekundärdata 
Begreppet sekundärdata innefattar information och data som redan finns dokumenterat om ett 
visst fenomen men som inte är införskaffat och sammanställt för studien. Finns sekundärdata 
att tillgå är det en god idé att använda den. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
Sekundärdata som används för denna uppsats är hämtad från de valda företagens 
hållbarhetsredovisningar. Vidare har befintlig litteratur, tidskrifter samt artiklar granskats för 
att få nödvändig kunskap på området. Litteratur och tidskrifter har sökts via Mittuniversitetets 
katalog MIMA, forskningsartiklar har sökts via framförallt Google Scholar och JSTOR. De 
mest frekvent använda sökorden har varit: ”CSR”, ”Corporate Social Responsibility”, ”GRI” 
samt ”Global Reporting Initiative”. 

2.4.2 Kvalitativ innehållsanalys  
Det finns många olika skäl att insamla sekundärdata. Kanske vill man bara ha fakta och 
sammanställningar om ett visst företag eller en viss fråga. Sekundärdata används då i första 
hand som en faktabas. Eller så vill man få idéer, uppslag och synpunkter på hur frågor 
hanterats. Då används källorna mer som inspiration. I många fall vill man göra en mer utförlig 
innehållsanalys av de studerade dokumenten. Innehållsanalyser styrs i första hand av studiens 
syfte och problemställning. Vid kvalitativa innehållsanalyser är forskaren intresserad av 
språk, betydelser och mening i dokumenten. Företagsekonomer har till exempel genomfört 
innehållsanalyser av årsredovisningar och via sådana analyser försökt identifiera när och hur 
starkt miljöfrågorna tränger igenom, genom att studera hur miljötemat bryter in och växer sig 
allt starkare. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

                                                
3 Här noteras företag med ett börsvärde på minst 1 miljard euro. 
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Vi har genom innehållsanalyser av de valda företagens hållbarhetsredovisningar försökt 
illustrera vad dokumenten innehåller. Hållbarhetsredovisningen är en del av ett företags 
externa redovisning, antingen integrerad i årsredovisningen eller publicerad som ett separat 
dokument.  
 
Att analysera ett företag utifrån dess årsredovisning anser Guthrie och Petty (2000) är relevant 
då årsredovisningen ger en trovärdig information om företaget samt att företagets ledning 
signalerar vad som är viktigt genom att ta upp det i årsredovisningen. Årsredovisningen är ett 
viktigt kommunikationsverktyg som ger företaget möjlighet att kommunicera med inre och 
yttre intressenter. En av fördelarna med att använda årsredovisningar är de produceras 
regelbundet och därför ger en möjlighet till jämförande analyser. (Guthrie & Petty 2000) 
 
Årsredovisningar ligger till grund för vår studie tack vare dessas trovärdighet, tillgänglighet 
och spridning samt att det ofta är den enda källa till information angående CSR för 
intressenter. (Unerman, 1999) 

2.5 Källkritik 
Vi har försökt att ha en stor bredd i våra källor. Det har visat sig vara svårt att hitta litteratur 
som på ett tydligt sätt relaterar till begreppet CSR. Detta har bidragit till att ett fåtal källor har 
stått för stor del av den teoretiska referensramen, vi finner dock ingen anledning till att 
ifrågasätta dessa källor, men inser också att det kan sänka uppsatsens trovärdighet. Även 
artiklar och tidskrifter har använts som referensmaterial. Samtliga artiklar är vetenskapligt 
granskade och den tidskrift som använts ges ut av FAR4 och SRS5. Vi har även använt 
material hämtat från Internet, framförallt från GRI:s hemsida och de valda företagens 
webbplatser, vi finner ingen anledning att ifrågasätta trovärdigheten i dessa källor.    

2.6 Uppsatsens trovärdighet 
En uppsats trovärdighet bygger på att man har mätt vad som är relevant att mäta samt att man 
har använt det mätverktyg som är bäst lämpat för utförandet. Endast genom kontinuerlig 
kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av materialet kan man uppnå en 
tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet (Holme & Solvang 1997). Validitet i en 
mätning kan enligt Lunddahl & Skärvad (1999) definieras som frånvaro av systematiska 
mätfel. De menar också att inre validitet föreligger när någon mäter det som är tänkts mätas. 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur väl ett antal svenska företag följer 
GRI:s riktlinjer i deras hållbarhetsredovisning. Genom att basera vår studie på att granska 
företagens hållbarhetsredovisningar har vi på det sättet försökt uppnå hög validitet. I vår 
undersökning strävar vi även efter att uppnå en hög inre validitet genom att ha tydliga 
undersökningsfrågor och en tydlig struktur i vårt resultat- och analyskapitel som avspeglar 
undersökningsfrågorna. 
 
Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann man är vid bearbetningen 
av informationen (Holme & Solvang, 1997). Vi har genom innehållsanalysen djupgående 
granskat årsredovisningarna för de olika företagen. Vi har plockat ut den information vi ansett 
relevant för studien. 
 

                                                
4 Föreningen auktoriserade revisorer 
5 Svenska revisorssamfundet 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras redan befintliga teorier för att ge läsaren nödvändig kunskap inför 
den kommande studien och skapa förståelse för begreppen hållbar utveckling, CSR och GRI. 
Mycket av den teori som återges syftar till att belysa varför begreppet CSR blivit allt mer 
aktuellt. 

3.1 Corporate Social Responsibility 
Det finns ett ökat tryck på företagen att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande 
arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder, oavsett var i världen de verkar. Man 
talar om att företagen har ett socialt ansvar: Corporate Social Responsibility, CSR. 
(www.svensktnaringsliv.se)  

3.1.1 Är CSR lika för alla? 
CSR är ett område som på ett plan kan anses vara lika för alla, och på ett plan helt unikt för 
det aktuella företaget. När det kan anses vara lika för alla används gemensamma riktlinjer för 
till exempel redovisning och certifieringar. Att skapa riktlinjer som inte är lika för alla är 
troligtvis mer värdeskapande, men också mer komplicerat. Ett vanligt sätt är att börja med 
företagets egna värderingar. Den egna värdegrunden kommer att ge möjligheter i utvecklandet 
av relationerna till intressenter som inte kan kopieras av konkurrenterna. (Löhman & 
Steinholtz, 2004) 
     
Att kunna kommunicera med intressentgrupperna på ett öppet, tydligt och respektfullt sätt är 
allt viktigare. CSR handlar om att förstå de integrerade relationerna som ett företag befinner 
sig i, och att använda sig av dem. (Ibid.) 
  
Sverige har jämfört med de flesta länder i världen inte ett ekonomiskt tillväxtproblem, inte 
heller stora sociala klyftor som utbredd fattigdom. Alltså har miljöfrågorna satts i fokus på ett 
i de närmaste unikt sätt i ett globalt sammanhang, vilket också kan vara förklaringen till att 
många i Sverige uppfattar hållbarhetsfrågan som en miljöfråga. (Ibid.) 
 
Utifrån idén om hållbarhet utvecklades begreppet ”Tripple Bottom Line”, vilket innebär att 
skapa förutsättningar för att faktiskt mäta hur hållbarhet utvecklas. I praktiken innebär det att 
skapa förutsättningar för att kunna mäta och redovisa hur och om hållbarhet uppnås eller inte. 
Det är inte helt okomplicerat att skapa konkreta incitament och hitta mätpunkter. Det har 
funnits och det finns en mängd olika initiativ att skapa just mätbarhet och tydlighet inom 
området. (Ibid.) 

3.1.2 Det ansvarsfulla företaget 
Att företag har ett ansvar inför sina ägare känns rätt självklart. Att det finns ett ansvar 
gentemot kunder och anställda kan också det anses självklart. Men har företagen ett ansvar 
mot samhället? Det beror naturligtvis på vad man menar med ”samhällsansvar”. Företag 
betalar skatt, producerar och distribuerar varor och tjänster som samhället behöver, företag 
skapar arbetstillfällen och företag forskar och utvecklar. Så enligt den här definitionen så både 
har och tar företag en form av ”samhällsansvar”. (Löhman & Steinholtz, 2004) 
 
 
 
 



 8 

Det ansvarsfulla företaget definierat utifrån Europeiska Unionens syn på CSR: 
”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 
hänsyn I sin verksamhet och I sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver”. 
(Löhman & Steinholtz, 2004, s.15) 
 
Svenskt näringsliv ser, till skillnad från EU, CSR som en nödvändighet: 
”För utvecklingsorienterade och framtidsinriktade företag är det självklart att vårda och 
utveckla sina relationer. Företagets framtid bygger ju faktiskt på hur väl företaget lyckas med 
sina relationer. För att nå framgång måste företagen vara omvärldsorienterade och lyhörda 
och arbeta aktivt med en rad ”mjuka” frågor. Exakt vilka frågor som företaget måste arbeta 
med för att nå framgång och hur företaget ska arbeta är något som endast det aktuella 
företaget kan svara på. Det finns inte några genvägar. Varje företag måste utifrån sina 
specifika förutsättningar kartlägga vilka frågor som är viktiga för just det företaget och också 
lägga upp arbetet på ett sätt så att det passar det aktuella företaget”. (Hassel, Ljungdahl, 
Larsson, 2008, s.19) 
 
Tanken med det ansvarsfulla företaget är att det ska bidra till social och ekonomisk välfärd 
genom aktiviteter som gynnar såväl aktieägarna som andra intressenter som berörs av 
företagets verksamhet. (Hassel et al, 2008) 
 
Det kan betyda att företaget måste se hur verksamheten påverkar omvärlden i ett bredare 
perspektiv, exempelvis SCA som har produktion i andra världsdelar, hur påverkas 
omgivningen av fabrikerna där. I stort kan man säga att det större ansvaret avser relationen till 
samtliga av företagets intressenter. Företaget erkänner ett ansvar för den verksamhet de 
bedriver och tänker ta det frivilliga ansvaret oavsett vad lagen säger. (Löhman & Steinholtz, 
2004) 
 
Hur företagen förhåller sig till sitt samhällsansvar formuleras på olika sätt. Ibland görs det i 
form av en uppförandekod där företagets krav på sin egen organisations uppträdande beskrivs. 
Ett annat sätt att beskriva sitt förhållningssätt till omvärlden i ett större perspektiv är genom 
företagets värderingar. Ytterligare ett sätt är att skapa en mission eller en vision. (Löhman & 
Steinholtz, 2004) 

3.1.3 Uppförandekoder 
Företag som har en verksamhet som av olika skäl kan komma att påverkas av brott mot eller 
underlåtelse att på ett korrekt sätt hantera grundläggande arbetsrätt, har ofta en uppförandekod 
(Code of Conduct). Den gäller som riktlinje för de som arbetar inom eller levererar till det 
aktuella företaget. Här beskrivs vad företaget förväntar sig av dem som berörs. (Löhman & 
Steinholtz, 2004) 
 
Om företaget har en verksamhet som kan komma att omfattas av grundläggande 
arbetsrättsliga frågor eller där verksamheten kan komma att beröra området mänskliga 
rättigheter så omfattas givetvis dessa frågor. Det kan också handla om mutor och korruption, 
miljöfrågor eller andra företagspolitiska ståndpunkter. (Löhman & Steinholtz, 2004) 

3.1.4 Värdeskapande CSR-arbete 
Det har under många år diskuterats huruvida ett företags arbete med CSR-frågor är förenligt 
med god lönsamhet och om vinstdrivande företag över huvud taget bör investera knappa 
resurser i den här typen av aktiviteter. Ett vanligt argument som ofta framförs av dem som är 
motståndare till CSR är; att dessa aktiviteter alltid är förknippade med utgifter för företaget 
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och att dessa resurser istället borde användas för att öka effektiviteten i verksamheten, 
alternativt delas ut till ägarna. I motståndarnas ögon är CSR en otillbörlig omfördelning av 
resurserna från företaget (som tillhör ägarna) till andra intressenter. Det är något som oseriösa 
företagsledare ägnar sig åt på bekostnad av ägarna och som bidrar till att försämra företagets 
konkurrensförmåga. (Hassel et al, 2008) 
 
Förespråkarna för CSR hävdar däremot att det är just det faktum att förutseende 
företagsledare även tillgodoser övriga intressenters behov som gör företagen framgångsrika. 
Ett företag verkar inte i ett vakuum, utan är mer eller mindre beroende av en mängd 
intressenter och aktörer för att nå framgång. Det gäller att underhålla relationerna med 
samtliga betydelsefulla intressenter för att ge företaget de förutsättningar som behövs för att 
fortsätta bedriva en stabil och lönsam verksamhet. (Ibid.) 
 
Ett konstruktivt arbete med CSR-frågor kan förbättra villkoren för utsatta människor och 
miljöer, vilket i sin tur uppskattas av många av företagets intressenter. Därmed fortsätter 
intressenterna att stödja och göra affärer med företaget, vilket genererar mervärden för 
företaget som så småningom även resulterar i ökad lönsamhet och utdelning till ägarna. (Ibid.) 
 
I mångt och mycket påminner förespråkarnas resonemang om den klassiska 
intressentmodellen. Beskrivningen av företag som ömsesidigt beroende av ett antal olika 
intressentgrupper stämmer mycket väl överens med det moderna storföretagets verklighet. 
(Ibid.) 

3.1.5 Redovisning av CSR 
Det har blivit allt vanligare att större företag beskriver sitt arbete med CSR-frågor i så kallade 
hållbarhetsredovisningar, antingen som separata publikationer eller integrerade i 
årsredovisningen som fristående avsnitt. Flera undersökningar visar att i genomsnitt vartannat 
större företag i såväl Sverige som i de flesta andra industriländer lämnar någon form av 
hållbarhetsredovisning. I vissa branscher – såsom energi, kemiindustri och skogsindustri är 
andelen betydligt högre. (Hassel et al, 2008) 
 
Dagens omfattande hållbarhetsredovisningar är i princip helt frivilliga. I Sverige är det enda 
kravet att viss icke finansiell information skall lämnas i förvaltningsberättelsen, i den mån 
som detta behövs för förståelsen av verksamhetens (finansiella) utveckling. Detta tar sin 
grund i EU:s så kallade moderniseringsdirektiv som infördes i den svenska 
årsredovisningslagen under 2005. (Ibid.) 
 
Däremot finns det på det internationella planet en uppsättning ambitiösa riktlinjer (sedan cirka 
10 år) för hållbarhetsredovisningar, ”Sustainability Reporting Guidelines”, utgivna av 
organisationen GRI. Dessa riktlinjer har nyligen publicerats i en tredje version och är numera 
väl etablerade bland större företag i flertalet länder och karakteriserar närmast god 
redovisningssed för hållbarhetsredovisningar. (Ibid.) 

3.1.6 Hållbarhetsredovisning 
Begreppet hållbarhetsredovisning innebär att redovisa företagets resultat inom området 
hållbarhet. Det som avses är alla tre dimensionerna ekonomi, sociala frågor och miljö. 
Hållbarhetsredovisningens syfte är att redovisa hur företaget presterat i de tre dimensionerna. 
Ibland används begreppen ”social redovisning” eller ”miljöredovisning”, men de är att 
betrakta som delar av en hållbarhetsredovisning. (Löhman & Steinholtz, 2004) 
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Hållbarhetsredovisning bygger på begreppet ”Tripple Bottom Line”, som i sin tur vill säga att 
för att kunna uppnå hållbarhet, så måste en mätning ske av hur företaget eller organisationen 
presterar inom de tre dimensionerna. (Löhman & Steinholtz, 2004) 
 
Om ett företag använder GRI:s riktlinjer i syfte att mäta hur det klarar att vara hållbart, kan 
företaget utifrån resultatet starta en lärprocess i syfte att bli bättre på ett sätt som är möjligt för 
det enskilda företaget. Vad det i sin tur kan innebära är specifikt för varje företag. (Ibid.) 

3.2 The Tripple Bottom Line 
Uttrycket Tripple Bottom Line myntades och förespråkas starkt av John Elkington. John 
Elkington är professur och en av grundarna till SustainAbility, världens mest erkända 
konsultbyrå inom området hållbarhet. Han är även en ledande auktoritet inom affärsstrategier 
för hållbar utveckling och Tripple Bottom Line. (www.pharmafutures.org) 
 
Enligt Elkington är företagens mål inte bara att skapa ett ekonomiskt värde utan även skapa 
miljömässiga och sociala värden. Dessa tre dimensioner för hållbar utveckling utgör grunden i 
Triple Bottom Line-teorin och utgör de variabler ett företag ska värderas utifrån. (Henriques 
& Richardson 2004) 

3.2.1 Miljöperspektivet 
Kraven på hållbarhet kommer ursprungligen från ökade krav om hänsynstagande till miljön. 
Grunden i detta perspektiv är att företag ska driva sin verksamhet på ett sätt som gör att 
jordens fysiska resurser bevaras så långt det är möjlig för framtida generationer, till exempel 
skydd och främjning av jordens biologiska arter. Vissa företag har en särskilt viktig roll att 
spela, de företag som har en stor påverkan på jorden genom gruvdrift, brytning, 
råvaruutvinning eller tillverkning i fabriker. (Henriques & Richardson 2004) 

3.2.2 Socialt perspektiv 
Det här perspektivet kan ha många olika utgångspunkter. Några av dem är personalmångfald, 
mänskliga rättigheter, bra arbetsförhållanden och affärsetik. Gällande personalmångfald ska 
inte personalen domineras av ett visst kön, religion, ålder eller andra karaktärsdrag. 
(Henriques & Richardson 2004) 
 
Skillnaden mellan människors hälsa i världen och de ökade inkomstskillnaderna mellan rika 
och fattiga har på senare tid gjort att detta perspektiv blivit allt viktigare. (Ibid.) 

3.2.3 Ekonomiskt perspektiv 
Ekonomiperspektivet i Tripple Bottom Line antas ofta vara synonymt med ekonomibegreppet 
i de finansiella rapporterna, men i verkligheten är det stor skillnad mellan de båda uttrycken. 
Finansiella rapporter beskriver inte i detalj den bredare ekonomiska påverkan ett företags 
aktiviteter har på det lokala samhället. Till exempel att de anställda betalar skatt till den 
kommun de arbetar i, likväl som effekten av att använda lokala leverantörer av produkter och 
tjänster. Med ekonomi menas även hur man använder sig av samhällets mänskliga resurser 
och naturtillgångar, för en strävan mot (mänsklig) välfärd. Som ett resultat av detta sträcker 
sig ekonomin sig långt bortom gränsen av en ensam organisation, och är sammanlänkad med 
både miljön och det sociala perspektivet av hållbar utveckling. (Henriques & Richardson 
2004) 
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3.3 Intressentsynsättet 
Med företagets intressenter avses de individer, grupper eller organisationer som i något 
avseende har en utbytesrelation med företaget. Detta innebär att intressenterna och 
organisationen befinner sig i ett beroendeförhållande till varandra. (Bruzelius, Skärvad, 2004)  
 
Synsättet att företag har kopplingar till och relationer med omgivningen har fått stort 
genomslag och legat till grund för flera teorier och modeller om företags mål inom 
företagsekonomin. En sådan modell som fått stort genomslag är intressentmodellen. 
Utgångspunkten i intressentmodellen är att företag strävar efter att uppnå ett stabilt 
förhållande till sin omgivning, så kallad jämvikt. Varje företag har ett visst antal intressenter, 
till exempel grupper av individer, andra företag, stat och kommun, som de i något avseende 
har relationer till. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Källa: Egen bearbetning efter Ax et al 2005, s.39) 
 
Mellan företaget och intressenterna finns ett ömsesidigt beroendeförhållande. Företaget ses 
som beroende av intressenterna och intressenterna som beroende av företaget. Mellan 
företaget och intressenterna krävs en balans mellan de bidrag intressenterna lämnar till 
företaget och de belöningar företaget lämnar till intressenterna. (Ax, Johansson & Kullvén, 
2005) 
 
För att förstå samspelet mellan de olika intressenterna i företaget är det nödvändigt att förstå 
innebörden i utbytesrelationerna mellan företaget och de olika kategorierna av intressenter. 
Man måste förstå på vilket sätt intressenterna bidrar till företagets verksamhet och vilka krav 
på belöning de ställer för att vilja lämna dessa bidrag. (Bruzelius, Skärvad, 2004) 
 
Ägarna bidrar till verksamheten genom att satsa kapital i företaget och löper därmed risk att 
förlora detta kapital, de vill att företaget ska gå med vinst. De ställer därför krav på att 
kapitalet och de materiella resurserna förvaltas och utvecklas väl. (Ibid.)  
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De anställda bidrar med sitt arbete och vill naturligtvis ha ersättning för det. De vill arbeta i 
en god arbetsmiljö, känna trygghet i arbetet, ha en jämn sysselsättning och tillfredställande 
lön.  Arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla och ge tillfälle till personlig utveckling. 
Medinflytande och medbestämmande i olika förmer är viktigt. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 
 
Kunderna är för många företag den viktigaste intressentgruppen. Om företaget inte har några 
kunder, har den viktigaste förutsättningen för verksamheten försvunnit. Kunderna bidrar 
genom att köpa och betala för de varor och tjänster företaget erbjuder. De kräver därför som 
ersättning goda varor och tjänster till rimliga priser, leveranssäkerhet, leveransprecision med 
mera. Den allt snabbare förändringstakten i samhället och den tilltagande konkurrensen gör att 
kunderna också ställer krav på att företaget ska ha förnyelseförmåga och förmåga att utveckla 
produkterna i rätt takt och på rätt sätt. Utformningen av produkterna måste dessutom vara 
ansvarsfull, så att inte kundernas hälsa på något sätt äventyras. Produkterna måste tillverkas 
och distribueras på ett sätt som minimerar påverkan på miljön, vilket blir allt viktigare för fler 
och fler kunder. (Ibid.) 
 
Leverantörerna bidrar till företagets verksamhet genom att förse företaget med varor och 
tjänster. De vill som kompensation för detta handla med en stabil och säker kund, som är en 
god betalare. Tillgången på olika slags insatsvaror påverkar leverantörernas ställning 
gentemot företaget när det gäller att ställa krav på och påverka verksamheten. (Ibid.) 
 
Långivarna skjuter tillsammans med ägarna till det kapital som företaget kräver för att driva 
verksamheten. De vill i utbyte erhålla ränta och amorteringar. (Ibid.) 
 
Staten och kommunen bidrar till företagets verksamhet genom samhällsservice av olika slag. 
De kan även bidra till företagets finansiering på olika sätt, till exempel lämna bidrag och 
direkta lån. I utbyte vill staten och kommunen få samhällsansvariga företag, som erlägger 
skatt för sina vinster och bidrar till hög och helst jämn sysselsättning i samhället. (Ibid.) 

3.4 GRI 
1998 startades ett arbete i Boston med att samla olika grupper, såväl NGO (Non Govermental 
Organisations) som myndigheter och stora företag. Syftet var att skapa möjligheter att kunna 
mäta och redovisa ett resultat inom området hållbarhet, projektet döptes till GRI. Ett första 
koncept arbetades fram och användes av bland andra Ford, General Motors och Nike. 1999 
Reviderades den processen och i juni 2000 kom de första allmänna riktlinjerna, de kallades 
Sustainability Reporting Guidelines on Economic, Environmental and Social performance. 
(Löhman & Steinholtz, 2004) 
 

GRI:s ramverk är de mest använda riktlinjerna för hållbarhet i världen och det gör det möjligt 
att jämföra ett företags hållbarhetsprestationer med ett annat, gällande ett antal indikatorer. 
Sedan GRI etablerades har mer än 1000 företag självdeklarerat sitt användande av GRI:s 
riktlinjer och många andra använder riktlinjerna på en mer informell nivå utan 
självdeklaration. Engagemanget och den kontinuerliga förbättringen av riktlinjerna gör att 
användandet ökar världen över. (www.globalreporting.org) 
 
Ramverkets utveckling bygger på en dialog med relevanta intressenter för att utveckla 
förståelse för bra rapportering och reflektera över de största hållbarhetsproblemen. (Ibid.)  
 
GRI:s vision är att rapportering av ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer av alla 
organisationer ska vara lika rutinmässigt och jämförbart som finansiella rapporter. Deras 
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mission är att skapa förhållanden för tydligt och pålitligt utbyte av hållbarhetsinformation 
genom utveckling och kontinuerlig förbättring av ramverket. Alla företag oavsett storlek ska 
kunna använda sig av riktlinjerna. Principen med riktlinjerna bygger på att antingen så följer 
företaget dem eller så förklarar de varför de inte följs. Ett företag måste alltså inte uppfylla 
samtliga riktlinjer för att redovisa enligt GRI. (www.globalreporting.org) 
 
Hållbarhetsrapporteringens ramverk, där riktlinjerna är kärnan, vägleder organisationerna för 
att granska deras hållbara prestationer samtidigt som de tillhandahåller intressenterna ett 
användbart ramverk för att förstå och göra informationen jämförbar. (Ibid.) 

3.4.1 Prestationsindikatorer 
Kärnan, och hållbarhetsdelen, i G3 Guidelines är prestationsindikatorerna. De är uppdelande i 
tre delområden; ekonomi, miljö och socialt. Den sociala delen är därpå uppdelad i olika delar; 
arbetsregler och arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhälle samt produktansvar. Det 
finns även tilläggsindikatorer, som företagen kan välja att följa. De är inte användbara för alla, 
men situationer kan uppstå då de är tillämpbara. Här presenteras kärnindikatorernas 
delområden mer ingående: (www.globalreporting.org)  
 
Ekonomi 
Den ekonomiska dimensionen av en hållbarhetsredovisning tar upp organisationens påverkan 
på de ekonomiska förhållandena med dess intressenter och på det ekonomiska systemet som 
organisationen verkar i på lokal, nationell och internationell nivå. De ekonomiska 
indikatorerna illustrerar kapitalflödet mellan olika intressenter och den huvudsakliga påverkan 
organisationen har genom hela samhället.  
 
Den finansiella prestationen är grundläggande för att förstå en organisations totala hållbarhet, 
dock är den informationen som regel redan redovisad i den finansiella rapporten. Däremot 
saknar ofta den finansiella rapporten det som en hållbarhetsredovisning innehåller; en 
beskrivning av hur organisationens ekonomiska situation påverkar det mer komplexa 
ekonomiska systemet. 
 
Miljö 
Den miljömässiga dimensionen av hållbarhetsredovisningen innefattar en organisations 
påverkan på levande och icke levande naturliga system. Här inkluderas också ekosystem för 
land, luft och vatten. De miljömässiga indikatorerna i GRI:s riktlinjer täcker även prestationer 
som är relaterade till input till organisationen (t e x material, energi och vatten) och output 
från organisationen (t e x utsläpp och sopor). Riktlinjerna täcker också organisationens 
prestationer som påverkar den ekologiska mångfalden och annan relevant information som 
ekologisk förbrukning samt hur organisationens produkter och tjänster påverkar miljön.  
 
Socialt  
Det sociala perspektivet är enligt GRI en organisations påverkan på samhället som den verkar 
i. Den sociala indikatorn är uppdelad på fyra olika segment; arbetsregler och 
arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhällsansvar och produkt ansvar. 
 

- Arbetsregler och arbetsförhållanden 
De aspekter som GRI tagit hänsyn till när de utvecklat riktlinjerna för arbetsregler är tagna 
ur internationellt erkända standarder, exempelvis FN:s deklaration för mänskliga 
rättigheter. GRI vill att rapporten för arbetsförhållanden ska innehålla en beskrivning av 
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anställningsvillkor, styrelserelationer, hälsa och säkerhet, utbildning samt mångfald och 
lika rättigheter.  

 
- Mänskliga rättigheter 
GRI vill att organisationer ska ha med anvisningar på vilka mänskliga rättigheter de följer 
som ett komplement till de delar som innehåller anställnings- och säkerhetsrapportering. 
De vill också att organisationen ska ta upp diskriminering, barnarbete och frivilligt arbete. 

 
- Samhällspåverkan  
Här ska företagen redovisa hur organisationen påverkar samhället som de verkar i, de ska 
tillkännage och belysa risker som kan uppstå i samband med att organisationen kommer i 
kontakt med andra sociala institut. Dessa risker ska sedan också vara övervakade och 
underhållna. Den information som finns angående mutor bör också ta hänsyn till 
bestämmelser om monopolbildning. 

 
- Produktansvar  
Här skall organisationen redovisa sitt ansvar för sina produkter och tjänster samt hur de 
direkt kan påverka kunderna och användare. Information om hälsa och säkerhet, märkning 
av produkter, marknadsföring samt kundernas personliga integritet ska även återfinnas 
här.  

 
Den tredje versionen av riktlinjerna, G3 Guidelines, publicerades under 2006. Alla delar av 
ramverket är tillgängliga för allmänheten och är avsedd att kunna användas av alla 
organisationer, oberoende av storlek, sektor eller i vilket land de verkar. Ramverket tar 
hänsyn till de praktiska omständigheter som kan uppstå på grund av de vitt spridda former av 
företag och organisationer som förekommer. (www.globalreporting.org) 
 
GRI lanserar och utvecklar den här standardiserade ansatsen för rapportering för att stimulera 
efterfrågan av hållbarhetsinformation, vilket organisationer som rapporterar hållbarhet drar 
nytta av. (Ibid.) 

3.4.2 GRI:s tillämpningsnivåer 
När arbetet med en hållbarhetsrapport börjar närma sig sitt slut ska de som varit inblandade i 
arbetet ange i vilken utsträckning den följer GRI:s ramverk. För att möta behoven både hos 
nybörjare och experter finns det tre nivåer i systemet, A, B och C. De olika nivåerna ställer 
olika krav på i vilken utsträckning GRI:s ramverk ska efterföljas, där A är den högsta nivån. 
Genom att göra detta kommunicerar organisationen tydligt vilka delar av GRI:s 
rekommendationer som har tagits i beaktning när rapporten utformats. Om rapporten är 
granskad av en extern part kan organisationen välja att skriva ut ett plustecken efter 
graderingen, till exempel B+. De som utformat rapporten väljer själva vilken gradering den 
ska ha. Graderingen måste dock godkännas, av GRI eller en oberoende granskare med 
kunskap på området, eller av båda två. (www.globalreporting.org)  

3.5 Global Compact  
Global Compact lanserades av FN:s generalsekreterare Kofi Annan för att främja ett socialt 
och ett miljömedvetet ansvarstagande hos internationellt verksamma företag. Det var under ett 
tal vid det ekonomiska världsforumet i Davos 1999 som Kofi Annan uppmanade 
storföretagare att ansluta sig till ett internationellt initiativ, Global Compact. Det skulle föra 
samman företag med FN-organ, fackföreningar och det civila samhället för att stödja tio 
principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och mot korruption. Idag är över 3000 
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företag från alla delar av världen såväl som internationella fackförbund och 
frivilligorganisationer engagerade i Global Compact. (www.sfn.se)  
 
Global Compact är inte en reglerande institution, de övervakar, genomdriver eller mäter inte 
företags beteende eller handling. Istället förlitar sig Global Compact på företagen, deras 
ansvarstagande och öppenhet inför allmänheten, fackföreningar samt frivilligorganisationer. 
Global Compacts principer är: (www.sfn.se)  
 
Mänskliga rättigheter 

• Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för 
företags inflytande; och 

• Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av 
mänskliga rättigheter  

 
Arbetsrätt 

• Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar 
• Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete 
• Princip 5: Avskaffa barnarbete 
• Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter 

 
Miljö 

• Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem 
• Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande  
• Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik 

 
Motverka korruption 
• Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och 

mutor.  
 
I oktober 2006 ingick FN:s Global Compact och GRI i en strategisk allians. Målsättningen var 
att tillhandahålla den globala privata sektorn en möjlighet att tillämpa en ansvarsfull 
affärsstrategi (www.unglobalcompact.org). Global Compact släppte även en rapport som tar 
upp hur man genom GRI:s riktlinjer ska redovisa, för att nå upp till Global Compacts 
principer (www.socialfunds.com).  
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4. Studien 
I detta kapitel redovisas den fallstudie vi genomfört. Studien baseras på företagens 
hållbarhetsredovisningar. Varje företag redovisas var för sig, med en inledande 
företagsbeskrivning. Vissa företag har fått större utrymme, det beror på att deras 
hållbarhetsredovisningar har varit mer omfattande. Vi belyser de delar i 
hållbarhetsredovisningarna som vi anser ha en relevant koppling till vår teoretiska 
referensram. Upplägget på rubrikerna är baserat på de rekommendationer som ges ut av 
GRI.  

4.1 ICA 
ICA-koncernen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2250 egna och 
handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA 
Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder även finansiella tjänster till de svenska kunderna genom 
ICA banken. 
 
Under 2007 omsatte ICA-koncernen 82 326 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 
2 602 miljoner kronor. ICA AB är moderbolag i ICA-koncernen. I bolaget ingår funktionerna 
Marknad, Ekonomi, Sortiment och Inköp. Antalet anställda i ICA-koncernen var i medeltal 
20 081 (2007), i koncerngemensam verksamhet var antalet 2 209. 
 
ICA AB ägs till 40 procent av svenska Hakon Invest AB (publ.) och till 60 procent av 
nederländska Royal Ahold N.V. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett 
gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Royald Ahold är en nederländsk 
detaljhandelskoncern som är noterat på börsen i Amsterdam. 
 
Hakon Invest, som är noterat på Nordiska börsen, bedriver investeringsverksamhet med fokus 
på handelsinriktade företag i Norden. Bolaget ägs till 67 procent av ICA-handlarnas Förbund, 
en medlemsorganisation för Sveriges alla ICA-handlare. Resterande 33 procent ägs av 
enskilda aktieägare. 
 
ICA använder sig av GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning. ICA är även anslutna till 
Global Compact och tar hänsyn till de principerna. 

4.1.1Profil 
Strategi och analys 
Här presenterar ICA sina mål och strategier, arbete med etik och samhällsansvar samt VD-
ord. Här finner man även finansiella mål, mission och vision. ICA har utförligt och 
lättöverskådligt förklarat hur man arbetar med etik och samhällsansvar och att det är en grund 
för verksamheten.  
 
ICA:s strategi är: ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett 
medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. Nyckelord för ICA:s sätt att arbeta 
är prioritering, samordning, förenkling och kostnadsreduktion.  
 
Vision: Vi ska göra varje dag lite enklare. 
Mission: Vi ska bli det ledande detaljföretaget med fokus på mat och måltider. 
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Arbetet med etik och samhällsansvar engagerar ICA starkt och är en viktig komponent på 
vägen mot att uppnå företagets vision och mission. Grunden är sju ståndpunkter som 
beskriver hur de vill arbeta för att bidra till en positiv utveckling. ICA kallar dem ”ICA:s 
Goda Affärer” och dessa ståndpunkter vill de att alla som arbetar inom ICA ska känna till och 
agera i enlighet med. Genom dem täcker de även in de tio principer som finns i FN:s Global 
Compact. 
  
Organisationen 
Här väljer ICA att storlek presentera lättöverskådliga tabeller med väsentliga mått inom 
hållbarhet, så som personalomsättning, könsfördelning, sjukfrånvaro samt genererat och 
fördelat värde. Betydande förändringar i ICA-koncernen var att från december 2006 
konsoliderades Rimi Baltic och blev ett helägt dotterbolag till ICA AB.   
 
Redovisningsparametrar 
ICA redovisar inte mätmetoder och beräkningsgrunder då det saknas data för enstaka 
nyckeltal i regionerna Sverige, Norge och Baltikum. Ett arbete pågår för att säkerställa att alla 
regioner mäter och rapporterar data på samma sätt, med syfte att säkra kvalitén på 
redovisningen för kommande perioder. ICA:s hållbarhetsredovisning för 2007 har ej granskats 
av bolagets revisorer. 
 
 Innehållet i hållbarhetsredovisningen har utformats utifrån GRI:s senaste version, G3 
Guidelines. ICA har för avsikt att fortsätta utveckla hållbarhetsredovisningen och anpassa den 
efter de GRI-krav som är relevanta för dem. ICA har en tabell som visar var information för 
valda delar av GRI går att hitta. 
 
Styrning, åtaganden och engagemang 
ICA presenterar grundligt hur företagets styrningsstruktur ser ut. Längst bak i 
årsredovisningen, med integrerad hållbarhetsredovisning, kan man läsa om hur ICA styrs. I 
hållbarhetsredovisningen förklaras hur ledning och organisation av arbetet går till. 
 
ICA väljer att inte redovisa ersättningen till ledande befattningshavare alls och man 
presenterar heller inte någon uppförandekod. ICA:s intressentengagemang redovisas tydligt 
och de viktigaste intressenterna beskrivs även i en punktlista. ICA för en regelbunden dialog 
med ett antal intressentgrupper avseende sitt hållbarhetsarbete. Enligt den tabell som visar 
vilka av GRI:s rekommendationer ICA tillämpat redovisas dock inte viktiga frågor som 
framkommit i dialog med intressenter. ICA strävar efter en fördjupad dialog med sina 
intressenter som en del i hållbarhetsarbetet och har som ambition att utveckla en mer formell 
och strukturerad process för denna dialog. 

4.1.2 Prestationsindikatorer 
Ekonomiska indikatorer 
ICA:s ekonomiska hållbarhet definieras genom termen förädlingsvärde, vilket är det 
ekonomiska värdet koncernen skapar. Det presenteras i en tabell som är tydlig och 
lättförståelig. De väljer att inte redovisa saker så som ingångslön i förhållande till minimilön, 
risker och möjligheter med anledning av klimatförändringar och inköp från lokala 
leverantörer.  
 
ICA:s satsningar på de mindre butikerna i de svenska glesbygderna har gett resultat. Utökad 
service, som att agera ombud för Systembolaget, Apoteket och post- och kassaservice samt 
ICA bankens tjänster har stärkt många butikers attraktionskraft lokalt. Även i tätorterna finns 
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exempel på samverkan för att upprätta service i bostadsområden. I Göteborg pågår ett projekt 
som, förutom att verka för att bibehålla livsmedelsförsörjningen lokalt, även är ett 
framgångsrikt socialt projekt. Tillsammans med kommunen, bostadsbolag, 
arbetsförmedlingen och sociala myndigheter utbildas och rekryteras långtidsarbetslösa 
ungdomar till ICA-butiker. 
 
Miljöindikatorer  
Under miljöindikatorer redovisar ICA sin påverkan på miljön både indirekt och direkt. Utifrån 
GRI:s indikatorer har företaget redovisat vad de tycker är viktigt och relevant. ICA har valt att 
inte redovisa andel återvunna råvaror, men de presenterar dock en tabell över mängd 
återvunnit avfall samt total återvinningsandel från lager. Den är, liksom de andra tabellerna i 
den här delen, lättöverskådlig. De andra tabellerna som finns är direkt och indirekt 
energiförbrukning och direkt och indirekta utsläpp av växthusgaser. ICA har ett antal projekt 
igång gällande energibesparing, bland annat använder ICA Bra Miljömärkt El vid sina 
lagerenheter och kontor i Sverige. ICA anger i sin GRI innehållsförteckning att de inte 
redovisar direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, men en tabell återfinns i 
hållbarhetsredovisningen över dieselförbrukning och koldioxidutsläpp från transporter mellan 
egna lager och butik. Även utsläpp av koldioxid och kväveoxider från bokade tjänsteresor 
med flyg finns med.  
 
Sociala indikatorer 
ICA tar i hållbarhetsredovisningen upp många personalfrågor som finns med i GRI:s 
innehållsförteckning. Till exempel skriver ICA om rättvisa och mångfald, att ICA:s framgång 
är beroende av medarbetare med olika utbildning, ålder, kön, etnisk och nationell bakgrund. 
Mångfaldsfrågan ingår som en del i ICA:s omfattande chefsintroduktion. ICA har som mål att 
ha en jämn fördelning av män och kvinnor vid tillsättning av nya chefer. Företaget har också 
som mål att diskriminering vid arbetsplatsen inte ska förekomma. ICA gjorde under året en 
kartläggning av lönerna inom ICA i Sverige och kunde konstatera vissa fall av ojämlikheter 
beroende på kön. Justeringar gjordes för att rätta till skillnaderna. Företaget har även tagit 
fram en handlingsplan och direktiv för lönesättning inom ICA i Sverige.   
 
ICA har tydligt klargjort i hållbarhetsredovisningen deras arbete inom hälsoområdet. 
Företagets övergripande mål med arbetet inom hälsoområdet är att upplevas som en ledande 
aktör när det gäller att inspireras till att äta hälsosamt.   

4.2 SCA 
SCA är ett globalt konsumentvaru- och pappersföretag som utvecklar, producerar och 
marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper 
och sågade trävaror i över 90 länder. (www.sca.com/sv)  
 
SCA har cirka 50 000 anställda i 50-talet länder och nettoomsättningen 2007 uppgick till 
närmare 106 miljarder kronor. Andel av nettoomsättningen 2007, per affärsområde var: 
Personliga hygienprodukter 21 procent, Mjukpapper 31 procent, Förpackningar 31 procent 
och Skogsindustriprodukter 17 procent. (Ibid.) 
 
Europa och Nordamerika är SCA:s huvudmarknader, men koncernen har även starka 
positioner inom vissa segment i Latinamerika, Asien och Australien. Fortsatt expansion sker i 
huvudsak i Asien, Latinamerika samt Central- och Östeuropa. SCA:s tio största marknader är 
(i storleksordning): Storbritannien, Tyskland, USA, Frankrike, Sverige, Italien, 
Nederländerna, Spanien, Danmark och Australien. (Ibid.) 
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SCA använder sig av GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning. Många av punkterna på 
GRI:s lista över rekommendationer redovisas i årsredovisningen och en del på hemsidan. Vi 
har valt att fokusera på de punkter som redovisas i hållbarhetsredovisningen. 

4.2.1 Profil 
Strategi och analys 
Under strategi och analys finner man VD:s uttalande samt SCA:s hållbarhetsstrategi. SCA:s 
VD tar upp den allt hetare debatten kring klimatförändringar och hållbarhet. Han poängterar 
också att frågan letat sig in i medvetandet hos majoriteten av invånarna i den industrialiserade 
världen. Man kan även läsa om strategiska utmaningar och tillgångar samt företagets vision, 
mission och kärnvärden. Här redovisas även SCA:s fyra hållbarhetsmål.  
 
Organisationen 
SCA redovisar med hjälp av en karta var företaget är verksamt och lyfter fram viktiga 
nyckeltal i tabeller och diagram. SCA:s verksamhetsområden redovisas var för sig, med fokus 
på marknadsposition och andel av koncernen. Allt är mycket tydligt och lättöverskådligt. Här 
går även att läsa om de utmärkelser företaget erhållit under räkenskapsåret.  
 
Redovisningsparametrar 
SCA redovisar samtliga av de punkter som återfinns under den här delen utom en i sin helhet, 
”process för att definiera redovisningens innehåll” redovisas delvis. Rapportens källor och 
transparens diskuteras, revisorernas utlåtande om rapporten återfinns också här. Termer som 
hjälper läsaren att förstå SCA:s miljöfakta redovisas under rubrikerna råmaterial, energi och 
utsläpp. Här återfinns även en tabell som visar var informationen för samtliga delar av GRI 
finns, tabellen underlättar sökandet efter information.  
 
Styrning, åtaganden och engagemang 
SCA:s bolagsstyrning och intressentdialog presenteras här utförligt. Många av GRI:s 
rekommendationer gällande ledningen och styrelsen redovisas bara delvis. SCA har en 
uppförandekod som behandlar etik, moral och de värderingar som ska ligga till grund för 
företagets verksamhet. SCA redovisar sitt arbete med mänskliga rättigheter vid sina 
anläggningar världen över, informationen återfinns i hållbarhetsredovisningen och på 
hemsidan. Företaget är också medlem i ett antal organisationer, vilka framgår på hemsidan. 
SCA:s intressentengagemang redovisas delvis, ett mindre antal synpunkter från intressenter 
går att ta del av.  

4.2.2 Prestationsindikatorer 
Ekonomiska indikatorer 
De ekonomiska indikatorerna tar fasta på ekonomiskt resultat, marknadsnärvaro och indirekt 
ekonomisk verkan. Här redovisar SCA hur de bidrar till att skapa värde för sina intressenter. 
Medarbetarna betalas lön, aktieägarna utdelning och samhället skatter. SCA:s engagemang i 
samhällsprojekt bidrar indirekt till de lokala ekonomierna. För att ytterligare visa på detta 
redovisas fördelningen av koncernens utgifter på intressenterna. Det förs även en diskussion 
om SCA:s bidrag till ekonomisk utveckling i fattiga länder.  
 
SCA redovisar här dialogen med anställda samt arbetstagarrepresentanter och de globala 
ramavtal som följs. Vidare presenteras information som mångfald och personalutveckling 
samt omstrukturering och omorganisation. Läsaren får även ta del av en 
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mångfaldsundersökning av ledningen som genomfördes 2003. SCA belyser sin indirekta 
ekonomiska verkan genom att utförligt redovisa sitt samhällsengagemang.  
Miljöindikatorer 
Miljöindikatorerna är uppdelade i material, energi, vatten, biologisk mångfald, utsläpp, avlopp 
och avfall, produkter och tjänster, uppfyllande av lagar och förordningar samt transporter. 
SCA redogör i tabellform för mängden råmaterial och energi som förbrukas i produktionen 
och de utsläpp som därmed genereras. SCA använder sig av ett resursledningssystem kallat 
RMS (Resource managment system). Med systemet kan de analysera data som beskriver hur 
företaget utnyttjar energi, vatten, transporter och råvaror samt nivåer på avfall och utsläpp. 
RMS-siffrorna används bland annat för intern styrning och kontroll. 
 
SCA använder stora mängder trä i sin produktion, produktionen är idag till cirka 50 procent 
returfiberbaserad med en långtgående strävan att öka den andelen. De använder även stora 
mängder vatten i och driver kontinuerligt projekt för förbättrad vattenanvändning. 2005 
formulerades två tydliga vattenmål; att minska vattenförbrukningen med 15 procent samt att 
minska det organiska innehållet i utloppsvatten med 30 procent. Tre av SCA:s fyra 
hållbarhetsmål har sin grund i miljöpåverkan och handlar om förbättrad vattenanvändning, 
minskade utsläpp av koldioxid och ansvarsfull användning av skogsråvara. SCA presenterar 
också sitt miljöansvar på området klimat och energi. Här går att läsa om mål om minskade 
utsläpp av koldioxid, investeringar i produktion av grön el, effektiv energianvändning, 
satsning på vindkraft, produktion av biobränsle samt handel med utsläppsrätter.     
 
Sociala indikatorer 
SCA:s arbete med socialt ansvar baseras på den befintliga uppförandekoden, vilken utgör 
grunden för SCA:s inställning till frågor som hälsa och säkerhet, medarbetarrelationer, 
mänskliga rättigheter, affärsetik och samhällsansvar. De sociala indikatorerna är den klart 
mest omfattande delen av GRI:s rekommendationer. SCA redovisar de flesta indikatorerna, 
men inte så många i sin helhet, majoriteten redovisas delvis. Redovisningen av det sociala 
ansvaret omfattar tio sidor av hållbarhetsredovisningen. Den första delen behandlar SCA:s 
uppförandekod som också redovisas i sin helhet. Nästa del behandlar de anställda och tar 
bland annat upp ersättning, personalutveckling, rekrytering och ledarskapsutveckling. SCA 
redovisar här även tabeller och diagram som anger andel anställda med akademisk utbildning 
eller motsvarande 2003-2007, åldersstruktur i koncernen 2007, nationaliteter samt 
könsfördelning bland koncernens 300 respektive 1000 högsta befattningshavare 2007. Den 
tredje delen behandlar säkerhet på SCA:s arbetsplatser samt hälsa i de länder där företaget är 
verksamt. Till sist redovisas arbetet med mänskliga rättigheter och SCA:s 
samhällsengagemang. Läsaren får ta del av olycksfallsstatistik samt konkreta exempel hur 
SCA arbetar för att förbättra säkerheten på arbetsplatserna. SCA genomför kontinuerligt 
utvärderingar av mänskliga rättigheter på sina anläggningar runt om i världen. SCA:s 
samhällsengagemang redovisas över två sidor med fokus på att förbättra kvinnors vardag, stöd 
för cancerforskning och ökad kunskap om inkontinens. Även andra exempel på 
samhällsengagemang under 2007 går att ta del av. 

4.3 SAS 
SAS koncernen består av tre olika affärsområden, SAS Scandinavian Airlines, SAS 
Individually Airlines och SAS Aviation Services. Flygbolagen inom SAS Scandinavian 
Airlines riktar sig såväl till affärs- som privatresenärer. De hade tillsammans 185 flygplan och 
flög till 126 destinationer i Skandinavien, övriga Europa, Nordamerika och Asien, med i 
genomsnitt 822 dagliga avgångar under 2007. I affärsområdet ingår Scandinavian Airlines 
Norge, Scandinavian Airlines Danmark, Scandinavian Airlines Sverige och Scandinavian 
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Airlines International. Affärsområdet är koncernens största med 65 procent av 
bruttointäkterna 2007. 
Årets intäkter för SAS uppgick till 52 251 MSEK och antalet passagerare var 31,2 miljoner. 
Medeltalet anställda i koncernen är 25 516 stycken, varav 41 procent kvinnor och 59 procent 
män. 
 
SAS använder sig av GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning. SAS är även anslutna till 
Global Compact och tar hänsyn till de principerna. 

4.3.1 Profil 
Strategi och analys 
Under strategi och analys kan läsaren ta del av VD:ns uttalande och hållbarhetsrelaterade 
policys. VD:n tar upp dagens debatt om klimatförändringarna och påpekar att det ofta bortses 
från flygets positiva effekter för samhället som ett snabbt, billigt och effektivt transportmedel. 
Istället fokuseras på utsläpp och buller. Han skriver sedan att SAS mål är att flygbolaget ska 
ligga i framkanten beträffande miljö- och klimatanpassning. 
 
Läsaren kan även läsa om SAS kärnvärden, som utgör grunden för allt arbete med 
hållbarhetsfrågor. SAS har även tagit upp sin uppförandekod i det här avsnittet, den finns på 
fem språk och har tillställts samtliga medarbetare i koncernen. Vill man läsa den fullständiga 
uppförandekoden finns den på SAS hemsida. 
 
Strategi: SAS koncernens strategi ska minska komplexiteten och skapa lönsam tillväxt och 
innehåller nyckelorden; kulturell turnaround, fokusering på flygverksamheten, koncentration 
på norra Europa, harmonisering och utveckling av kunderbjudandet och konkurrenskraft i alla 
delar av verksamheten. 
 
Vision: Det självklara valet 
 
Organisationen 
Här redovisar SAS generella fakta, bland annat organisationsstruktur. SAS ingår i alliansen 
Star Alliance som bildades i maj 1997 av SAS och fyra andra flygbolag. SAS koncernen hade 
under 2007 tre flygbolag med i alliansen, Scandinavian Airlines, Spanair och Blue1. Vid 
utgången av 2007 bestod alliansen av 20 flygbolag samt tre regional flygbolag. SAS har 
genom en världskarta i hållbarhetsredovisningen visat vilka företag som ingår i Star Alliance 
och var de verkar någonstans. Det gör att det är lätt att se och det blir överskådligt. De 
beskriver även hur samarbetena går till och vilka nya partners som har ingått i alliansen under 
2007. Genom att samarbeta med utvalda flygbolag kan SAS koncernen erbjuda ett globalt 
linje- och servicenätverk. Samarbetet inom Star Alliance syftar till att skapa 
konkurrenskraftiga produkter för den internationella resenären. Detta sker i huvudsak genom 
koordinering av tjänster, flygplansinfrastruktur och IT.  
 
En vikig händelse under 2007 var att SAS koncernens årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning fick pris av OMX som bästa årsredovisning och av FAR SRS som 
bästa hållbarhetsredovisning i årsredovisning. 
 
Redovisningsparametrar 
Många av delarna som ingår under den här rubriken har SAS redovisat i sin årsredovisning. 
Uppgifterna hittar läsaren i noterna till den finansiella rapporten.  
 



 22 

SAS har gjort en innehållsförteckning över vilka punkter man redovisar från GRI. Den finns 
inte med i hållbarhetsredovisningen, men går att läsa på SAS hemsida. Till indexet lämnar 
SAS kompletterande information i form av kommentarer i marginalen.  
 
Styrning, åtaganden och engagemang 
I hållbarhetsredovisningen redogörs för hur organisation och styrning av hållbarhetsarbetet 
går till. SAS koncernens hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i hållbarhetspolicyn samt 
koncernens åtagande att uppfylla principerna i FN:s Global Compact. Strategin för 
hållbarhetsarbete, hållbarhets- och miljöpolicys, liksom mål och nyckeltal kopplade till dessa, 
omformulerades i koncernens nya strategiplan, Strategi 2011. 
 
Här återfinns mål och strategier för hållbarhetsarbetet. SAS har utformat en miljövision, 
miljömål och strategier för en hållbar utveckling. Det går även att läsa om Strategi 2011, som 
lanserades i Juni 2007. Strategin har tydligt kund- och medarbetarfokus för att möta 
utmaningen att skapa ett starkare framtida SAS med minskad komplexitet.  
 
För SAS, liksom för många andra företag som verkar på den globala arenan, blir det allt 
viktigare att bibehålla omvärldens acceptans och förtroende. För att klara detta krävs öppenhet 
om den egna verksamheten och en vilja att förstå intressenternas syn på företaget och dess 
verksamhet. SAS har tydligt beskrivit vilka intressentrelationer som är mest betydelsefulla, 
med dessa intressenter förs regelbundna dialoger, det för att upprätthålla och förbättra 
relationerna med viktiga intressentgrupper. En mer omfattande lista än den man hittar i 
hållbarhetsredovisningen återfinns på SAS hemsida.  

4.3.2 Prestationsindikatorer 
Ekonomiska indikatorer 
SAS redovisar många ekonomiska aspekter på hållbarhetsarbetet i olika slags diagram. 
Bränsleförbrukning, geografisk fördelning av anställda samt miljöindex och målbild är några 
exempel. Kopplingen mellan ekonomi och hållbar utveckling är en självklarhet för SAS 
koncernen. I korthet genereras högsta möjliga ekonomiska avkastning genom bästa möjliga 
resursutnyttjande och hantering av bolagets tillgångar. Resursutnyttjande omfattar bland annat 
att flyga bränslesnålt och att ha högt kapacitetsutnyttjande avseende passagerare och frakt.  
 
SAS koncernen tar inte emot några betydande subventioner från staten. Inom flygindustrin 
kan alla verksamma företag bli berättigad ett avdrag de första månaderna de är verksamma på 
en ny flygförbindelse.  
 
Ingångslönen i förhållande till minimilön har SAS inte redovisat. Det är inte applicerbart för 
SAS koncernen då alla SAS anställda omfattas av ett kollektivt förhandlingsavtal. I samband 
med lönerevisioner har dock koncernen 2004 och 2006 låtit göra jämförelser med liknande 
företag och branscher på den skandinaviska och nordeuropeiska marknaden. Vid de 
efterföljande löneförhandlingarna har företaget strävat efter att minska eventuella gap till 
marknadsmässiga löner för berörda grupper.  
 
SAS koncernen eftersträvar inköp från lokala leverantörer. SAS största resurs är dock bränsle 
och det köps aldrig från endast en leverantör. Företaget eftersträvar även inköp från många 
olika leverantörer för bästa möjliga konkurrens. Catering och avfallshantering däremot utförs 
oftast av lokala leverantörer. Angående anställning av lokal personal försöker SAS att 
rekrytera lokal personal i så hög utsträckning som möjligt. Det är lönsammast då de har bättre 
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kunskap om den lokala marknaden och det ger lägre kostnader jämfört med personal från 
andra länder. SAS samlar dock inte in data på koncernnivå på de här indikatorerna. 
 
Det är SAS koncernens ambition att på ett tydligt sätt kunna påvisa hur det strategiska 
hållbarhetsarbetet bidrar till långsiktigt värdeskapande. I dagens samhällsdebatt har 
flygindustrin i allmänhet, och i Skandinavien SAS i synnerhet, utmålats som en klimatbov. 
Det innebär att förmågan att aktivt arbeta med att dels förbättra SAS miljöprestanda, dels att 
kommunicera detta arbete har direkt effekt på koncernens intjäningsförmåga. 
 
Miljöindikatorer 
SAS redovisar på koncernnivå hur mycket bränsleutsläpp de haft under året. Varje bolag 
redovisar sedan sina egna utsläpp och förbrukade råvaror. Andel återvunna råvaror redovisas 
inte alls då bränsle är den största råvaruanvändningen inom företaget. All annan användning 
av råvaror och hur man återvinner dem sker enligt nationella lagar och regler där man verkar.  
 
Direkt energiförbrukning och vattenförbrukning återfinns i tydliga tabeller där föregående år 
finns med som referenstal. SAS har projekt och initiativ i både hur företaget ska vara 
energieffektiv och hur de ska minska energianvändningen. 2005 påbörjade SAS ett program 
som syftar till att minska den relativa bränsleförbrukningen med 3 procent före utgången av 
2008 och totalt med 6-7 procent fram till 2011. Programmet består av mer än 50 delprojekt 
som tillsammans ska säkerställa att de uppställda målen nås. De har liknande upplägg och 
tabeller för utsläpp av växthusgaser och även här är SAS inblandade i projekt för att minska 
påverkan på miljön. Det är en av de största utmaningarna att begränsa de miljömässiga 
konsekvenserna av verksamheten. Det är i första hand utsläpp av koldioxid och kväveoxider 
samt buller som utgör de stora problemen. Den växande debatten kring och kritiken av 
luftfarten och dess miljöpåverkan har lett till att flygets internationella samarbetsorgan, IATA, 
nyligen formulerat en nollvision för flygets miljöpåverkan. Senast 2050 ska denna vara 
förverkligad genom en kombination av; ny teknik, effektiviserad flygdrift, nya bränslen samt 
samordnat agerande för att förbättra de yttre villkoren för flyget och dess infrastruktur.  
 
Sociala indikatorer 
Här redovisas de sociala aspekterna i företaget. Antal medarbetare per funktion samt 
personalomsättning finns i noterna till den finansiella rapporten. I allmänhet är alla 
medarbetare i SAS omfattade av kollektivavtal, det enda undantaget är chefer på koncernnivå.  
 
Medan andra företag ofta köper in företagshälsovård från utomstående aktörer har SAS 
koncernen valt att bygga upp egna resurser i Skandinavien. Detta ger möjlighet till kunskap 
om villkoren för koncernens olika medarbetargrupper. 
 
När det gäller medarbetarnas kompetens bedriver flygbolagen en fortlöpande och planenlig 
kompetensutveckling av all certifierad personal som tekniker, kabinpersonal och piloter. Detta 
görs för att upprätthålla de kompetenskrav som bland annat flygtillstånden (AOC) kräver.  
 
SAS koncernen har en mängd underleverantörer, allt från tillverkare av engångsartiklar i 
serveringen ombord, till flygplan och motorer. Upphandlingarna koordineras i ökad 
utsträckning av koncernens centrala inköpsfunktion och härigenom säkerställs att 
leverantörerna följer riktlinjerna i uppförandekoden. Leverantörer med ett dokumenterat 
miljö- och hållbarhetsarbete prioriteras. 
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SAS koncernen stödjer FN:s initiativ Global Compact. Koncernen strävar efter att agera 
ansvarsfullt i de länder och marknader de verkar. Med det menas, bland annat, att koncernen 
alltid ska förknippas med respekt för mänskliga rättigheter, acceptans för arbetsregler, socialt 
hänsynstagande och upprätthållande av miljöarbete. I sitt engagemang i samhällsfrågor och 
genom att ansluta sig till Global Compact har koncernen förbundit sig till att i all verksamhet 
försvara och främja mänskliga fri- och rättigheter samt agera mot såväl korruption och 
diskriminering som alla former av tvångsarbete.  

4.4 SKF 
Aktiebolaget SKF är moderbolag i SKF koncernen och har sitt säte i Göteborg. Koncernen har 
fem olika plattformar som utgör grunden för dess produkter och tjänster. Dessa plattformar är: 
lager och lagerenheter, tätningar, smörjsystem, mekatronik samt tjänster. Inom dessa områden 
erbjuder man även support, övervakning, underhåll och utbildning.  
 
SKF gruppen hade år 2007 en omsättning på 59 miljarder SEK. Företaget hade 120 fabriker 
över hela världen och 70 egna försäljningskontor, antalet anställda var 42 888. SKF finns 
representerade i 130 länder via 15000 distributörer och återförsäljare.  
 
SKF har mottagit många priser för sitt goda hållbarhetsarbete, och har även varit listade på 
Dow Jones-börsens hållbarhetsindex. 
 
SKF använder sig av GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning. SKF är även ansluten till 
Global Compact och tar hänsyn till de principerna. 

4.4.1 Profil 
Organisationen 
I inledningen av årsredovisningen presenteras SKF:s vision, affärsidé, drivkrafter och 
grundvärderingar. Här presenteras även företaget och dess organisation i avsnittet ”VD har 
ordet”, i detta avsnitt finner man finansiell information samt information om nysatsningar och 
företagets strategi. Här presenteras också hur viktigt det är för koncernen med hållbar 
utvecklig i alla led, från VD via alla medarbetare och ut till leverantörer och kunder.  
 
Redovisningsparametrar 
SKF använder sig av internationella handelskammarens (ICC) näringslivsprogram för hållbar 
utveckling. SKF tillämpar den försiktighetsprincip för produkter och tjänster som föreskrivs i 
ICC programmet.  
 
SKF är även ansluten till OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt ILO:s 
övergripande deklaration om arbetsrätt. SKF tillämpar internrevision för att säkerställa att 
ovanstående riktlinjer efterföljs. 
 
SKF har ett innehållsindex enligt GRI:s rekommendationer. De har valt att presentera det på 
koncernens hemsida. 
 
Strategi och analys 
SKF:s hållbarhetspolicy går ut på att företaget ska arbeta i enlighet med den högsta 
standarden i varje land där koncernen är verksam. SKF ser hållbarhetsredovisningen som en 
av de fem framgångsfaktorerna för att nå de finansiella målen på ett hållbart sätt, det andra 
fyra framgångsfaktorerna är Lönsamhet, Kvalitet, Innovation och Snabbhet. SKF definierar 
hållbarhet som omsorg om verksamheten, miljön, medarbetarna och samhället. För var och en 
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av dessa fokusområden har SKF uppsatta mål för att uppnå fortsatta resultatförbättringar. SKF 
har tillkännagivit den stora påverkan företaget har på miljön och samhället genom hela 
produktionskedjan.   
 
Det är varje medarbetares eget ansvar att ta till sig det ekonomiska, sociala och etiska 
ansvarstagandet. Hållbarhetsprogrammet implementeras av varje divisions och lands 
ledningsorganisation. Hållbarhetsarbetet övervakas och styrs av en ledningsgrupp inom 
Corporate Sustainability. 
 
Styrning, åtaganden och engagemang 
I årsredovisningen presenteras hur SKF har utarbetat egna etiska, miljömässiga och sociala 
policys och riktlinjer. De etiska riktlinjerna revideras internt sedan 2004, och finns också med 
i SKF:s publikation ”SKF:s åtaganden”, för att betona varje arbetares skyldighet att följa 
riktlinjerna. SKF publicerade sin första miljöpolicy 1989, den har reviderats kontinuerligt 
fram till idag och innehåller nu även målsättningar för hälsa och säkerhet. Denna policy ska 
både på kort och på lång sikt bidra till att skydda miljön såväl som att skapa en säker 
arbetsplats för medarbetarna. SKF har också antagit konceptet Beyond Zero som syftar till att 
reducera den negativa miljöpåverkan mot noll eller miljöneutral nivå. Istället strävar de efter 
att ha en positiv påverkan på miljön genom diverse energieffektiva produkter och lösningar.  
 
Den sociala policyn gavs ut 2006 och utformades för att främja medarbetares engagemang i 
lokala samhällsprojekt.  
 
SKF anser att det är viktigt med en god kommunikation och ett gott samarbete med företagets 
intressenter. De har därför åtagit sig att arbeta aktivt med detta löpande genom 
pressmeddelanden, hållbarhetsredovisningen, företagets webbplats samt konferenser och 
möten.  

4.4.2 Prestationsindikatorer 
Ekonomiska indikatorer 
SKF hade 2007 en nettoförsäljning på 58 559 MSEK, kostnader för sålda varor (inklusive 
försäljnings- och administrationskostnader) uppgick till 51 036 MSEK, varav 34 procent var 
löner och sociala avgifter. Utdelning till SKF:s aktieägare och minoritetsägare var 2103 
MSEK och SKF:s skattekostnad uppgick till 2371 MSEK. Det finns ingen information om hur 
mycket pengar som SKF lade på investeringar i samhället. SKF har heller inte mottagit något 
statligt ekonomiskt stöd.  
 
Enligt SKF:s uppförandekod ska lokala enheter övervakas så att ingen har en lön under 
minimum, under 2007 har ingen avvikelse från uppförandekoden uppmärksammats. Alla 
lediga tjänster publiceras på intranätet och på SKF:s hemsida och alla anställda har en rättvis 
chans att söka dessa tjänster. Alla SKF:s lokala enheter har under året uppmanats att satsa 
pengar på samhällsomsorg. 
 
Miljöindikatorer 
SKF arbetar aktivt med att minska utsläppen och energiförbrukningen. Under 2007 hade 
koncernen som mål att minska de farliga utsläppen med fem procent, men lyckades bara 
minska med 2.2 procent. 2007 startades även ett projekt för att mäta och minska utsläppen. 
SKF försöker hela tiden hålla nere sin materialförbrukning i förhållande till produktion. 
Företaget använder kol som legeringsämne i stålproduktionen, inte som bränsle, men jobbar 
ändå för att minska användningen av kol. 2007 har företaget mer än halverat användningen 
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jämfört med 2006. SKF försöker även minska användningen av lösningsmedel och strävar 
efter att avskaffa all utrustning som innehåller PVC.  
 
SKF anstränger sig för att återvinna så mycket avfall som möjligt och på så sätt minska 
miljöpåverkan. SKF värnar om den biologiska mångfalden och bedriver ingen verksamhet i 
naturskyddade områden.  
 
En studie på miljöpåverkan från affärsresor har genomförts, den visade att SKF bidrog till 
utsläpp motsvarande 24 000 ton koldioxid varav 80 procent kom från flygresor. SKF har nu 
antagit ett antal initiativ för att minska dessa. Utsläpp från logistik uppgick till 10 000 ton 
koldioxid, SKF kommer att börja redovisa koldioxidpåverkan i årsredovisningen för 2008.  
 
Koldioxidutsläpp som genereras av inköpta komponenter och råmaterial har varit svåra att 
mäta tidigare år, men 2007 infördes ett system som gör detta möjligt vid köp från de stora 
direktleverantörerna.  
 
Sociala indikatorer 
SKF tycker att det är av yttersta vikt att upprätthålla och skydda mänskliga rättigheter. Detta 
framgår av de etiska riktlinjer som har tagits fram och ska tillämpas på alla verksamheter över 
hela världen. Ett globalt företagsråd har varit verksamt under många år och de har, 
tillsammans med företagets fackliga ledare, arbetat fram ett bra samarbete och ett gott 
förtroende.  
 
Olika program för medarbetares omsorg finns framtagna för att främja säkerhet och 
karriärsutveckling för individen. Företagets mål är att uppfattas som den bästa arbetsgivaren 
för att attrahera, utveckla och behålla de mest kompetenta människorna i branschen. 2007 
genomfördes en arbetsklimatanalys för att förbättra arbetsmiljön inom SKF. De anställda 
erbjuds också olika utvecklingsprogram och en personlig utvecklingsplan. 
 
SKF främjar om medarbetarnas hälsa genom olika arrangemang, på vissa arbetsplatser finns 
idrottsanläggningar. SKF sponsrar även olika idrottsevenemang, så som Gothia Cup.  
Företaget jobbar med att hjälpa fattiga samhällen. Både internt och externt försöker företaget 
motverka analfabetism genom att erbjuda skolgång och yrkesutbildning.  

4.5 AstraZeneca 
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag med ett brett sortiment av 
läkemedel framtagna för att behandla sjukdomar inom många viktiga medicinska områden. 
Produkterna säljs i över 100 länder och koncernen har cirka 67 000 medarbetare, 55 procent i 
Europa, 30 procent i USA och resterande 15 procent i Asien, Afrika och Australien. 
(www.astrazeneca.se) 
 
Koncernens försäljning uppgick till 172,1 miljarder SEK under år 2007. Vinsten blev 52,3 
miljarder SEK. (Ibid.) 
 
Under 2007 drev AstraZeneca ett projekt för att ta reda på om det för dem var möjligt att 
börja tillämpa GRI:s rekommendationer i sitt hållbarhetsarbete. AstraZeneca jämförde GRI:s 
indikatorer mot ett antal kriterier, bland annat relevansen till deras egna Corporate 
Responsibility-inställning och viktigaste intressenter. Undersökningen fyllde ytterliggare en 
funktion, den identifierade möjliga missar i AstraZenecas nuvarande handlingsplan. 
(www.astrazeneca.com) 

http://www.astrazeneca.se/
http://www.astrazeneca.com/
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AstraZeneca har ett GRI-index på sin hemsida där det framgår vilka delar av GRI:s 
rekommendationer de tillämpat, det är detta index som använts i följande undersökning. Vissa 
delar återfinns i årsredovisningen, andra på hemsidan.  

4.5.1 Profil 
Strategi och analys 
Den här delen börjar med koncernchefens översikt för 2007, informationen återfinns i 
årsredovisningen och har inget fokus på hållbarhetsarbetet. På AstraZenecas hemsida 
återfinns koncernens CSR-handlingsplan, med fokus på bland annat hantering av försöksdjur, 
patientsäkerhet, mänskliga rättigheter och mångfald, klimatförändringar samt läkemedels 
påverkan på miljön. 
 
Organisationen 
AstraZeneca redovisar samtliga av delarna under profil från GRI:s rekommendationer, alla 
utom två återfinns i årsredovisningen. Företaget har valt att redovisa uppförandekod, policys 
och grundläggande principer under den här rubriken. Informationen redovisas i en stor mängd 
dokument som återfinns på hemsidan, alla dokument är relevanta för koncernens CSR-arbete. 
Alla medarbetare inom koncernen måste beakta och handla utifrån dessa riktlinjer. 
 
Redovisningsparametrar 
Samtliga redovisningsparametrar som ingår i GRI:s krav för nivå B redovisar AstraZeneca på 
sin hemsida. Enligt GRI:s rekommendationer ska det finnas en tabell som anger vart man 
hittar information för samtliga delar av GRI. På AstraZenecas hemsida finner man en sådan 
tabell, den innefattar dock inte samtliga delar av GRI, utan bara de AstraZeneca valt att 
redovisa.  
 
Styrning, åtaganden och engagemang 
Under denna rubrik behandlas ledningen och styrelsen och frågor som rör organisationen i 
koncernen. Koncernens policys, principer och uppförandekod återkommer här ännu en gång. 
Kommunikationen såväl internt som externt behandlas, läsaren finner även information om 
dialogen med AstraZenecas intressenter. Många dokument som referats under organisationen 
profil återkommer. 

4.5.3 Prestationsindikatorer 
Ekonomiska indikatorer 
AstraZeneca redovisar direkt ekonomiskt värde och fördelning, täckning av förpliktelser i 
förmånsbestämda planer, investeringar i infrastruktur till gagn för allmänheten och betydande 
indirekt inverkan.  Det ekonomiska värdet och dess fördelning redovisas i årsredovisningen i 
en rad tabeller. Tabellerna anger beskattning, finansiella intäkter och kostnader samt 
personalkostnader. På hemsidan kan man även ta del av en summering för 2007 som anger 
ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. AstraZenecas totala samhällsbidrag i kronor 
och hur det fördelades under 2007 framgår också på hemsidan. Information om förmåner 
exklusive pension finns i årsredovisningen. På hemsidan kan man läsa om de 
hjälporganisationer som AstraZeneca stödjer samt på vilket sätt de är inblandade. 
AstraZenecas indirekta verkan bygger på att tillhandahålla innovativa och effektiva läkemedel 
för att på så sätt kunna sänka den totala kostnaden för hälsovård. 
 
Miljöindikatorer 
AstraZeneca redovisar sin vattenförbrukning delvis, den totala mängden vatten som förbrukas 
framgår på hemsidan, men inte fördelningen på varje enskild produktionsenhet, detsamma 
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gäller utsläpp. I övrigt återges information om AstraZenecas inverkan på den biologiska 
mångfalden, växthuseffekten och ozonlagret. På hemsidan finns information om storleken på 
AstraZenecas utsläpp fördelat på vad de olika utsläppen påverkar och hur AstraZenca tar sitt 
ansvar. Vidare redovisas AstraZenecas arbete med förpackningar och produkter utifrån hur de 
påverkar miljön. AstraZenecas avfallshantering redovisas i tabell- och diagramform fördelat 
på farligt och övrigt avfall. På hemsidan framgår också de klagomål AstraZeneca tagit emot 
under 2007 tillsammans med statistik över statliga varningar, åtal och betalda böter samt 
protester. 
 
Sociala indikatorer 
AstraZeneca redovisar personskador, sjukfrånvaro på grund av skador, frånvarofrekvens och 
dödsfall redovisas delvis beroende på att företaget för tillfället inte för fullständig statistik 
över detta. Samtal med anställda om prestations- och karriärutveckling redovisas delvis, detta 
beror på att AstraZeneca inte har fullständig information om detta, för tillfället finns bara 
statistik från verksamheten i USA. Många av de indikatorer som redovisas delvis förklaras av 
att koncernen är mycket stor och sträcker sig över många världsdelar, AstraZenecas mål är att 
integrera samtliga verksamheter i rapportarbetet. Undersökning av mänskliga rättigheter i 
investeringsavtal och hantering av verksamhetens inverkan på lokala samhällen redovisas 
delvis. Detta beror på att AstraZeneca inte anser sig kunna applicera GRI:s rekommendation 
fullt ut. Samtliga indikatorer som redovisas av AstraZeneca återfinns på hemsidan och 
behandlar tillgängligheten till medicin, patientsäkerhet, försäljning och marknadsföring, 
ansvar och risker (med fokus på ledningen och styrelsen) samt hur koncernen tar hand om 
sina medarbetare. 
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5 Resultat och Analys 
I det här kapitlet presenteras i vilken utsträckning företagen följer GRI:s rekommendationer, 
resultatet baseras på studien i föregående kapitel. Fokus ligger på varje företags 
prestationsindikatorer, det vill säga ekonomiska, miljö och sociala.   

5.1 Prestationsindikatorer 
En tom ruta i tabellen betyder att indikatorn inte redovisas. Textfält med vit bakgrund är 
kärnvärden (core values), grå bakgrund indikerar tilläggs värden (add values). Tabellen 
bygger på varje hållbarhetsredovisnings innehållsindex och tillhörande kommentarer. 
 
● = Helt redovisad 
○ = Delvis redovisad 

5.1.1 Ekonomiska indikatorer 
      ICA SCA SAS SKF ASTRAZENECA 
Ekonomiskt resultat                 
EC1. Direkt ekonomiskt värde och fördelning   ● ● ● ● ● 
EC2. Risker och möjligheter med anledning av klimatförändringar   ● ● ●   
EC3. Täckning av förpliktelser i förmånsbestämda planer   ● ● ● ● 
EC4. Statligt ekonomiskt stöd       ●      
Marknadsnärvaro                 
EC5. Ingångslön i förhållande till minimilön     ○   ●   
EC6. Inköp från lokala leverantörer           ●   
EC7. Anställning av lokal personal       ●      
Indirekt ekonomisk verkan               
EC8. Investeringar i infrastruktur till gagn för allmänheten ○ ●   ● ● 
EC9. Betydande indirekt inverkan       ● ●   ● 

5.1.2 Miljöindikatorer 
      ICA SCA SAS SKF ASTRAZENECA 
Material            
EN1. Förbrukade råvaror, i vikt eller volym   ● ● ●   
EN2. Andel återvunna råvaror   ●   ●   
Energi           
EN3. Direkt energiförbrukning ● ● ● ● ● 
EN4. Indirekt energiförbrukning ● ○   ●   
EN5. Energi som sparats genom energibevarande och ökad ○ ● ●   ● 
         effektivitet           
EN6. Initiativ för energisnåla eller återvinningsbara produkter och ○   ● ●   
         tjänster            
EN7. Initiativ för att minska indirekt energikonsumtion         ● 
Vatten           
EN8. Vattenförbrukning   ● ● ● ○ 
EN9. Vattenkällor som signifikant påverkats av vattenuttag           
EN10. Andel och total volym återanvänt vatten       ●   
Biologisk mångfald           
EN11. Plats och läge för mark som ägs i områden med rik        ●   
           biologisk mångfald           
 



 30 

         ICA SCA SAS SKF ASTRAZENECA 
EN12. Inverkan på den biologiska mångfalden     ●    
EN13. Skyddade och återställda växtplatser     ●     
EN14. Strategier, nuvarande processer och framtida planer för att      ●   ● 
           hantera påverkan på den biologiska mångfalden           
EN15. Antal utrotningshotade arter som påverkas av            
           verksamheten           
Utsläpp, avlopp och avfall           
EN16. Direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser ● ● ● ● ● 
EN17. Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser ○     ● ● 
EN18. Initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser  ● ● ●   ● 
EN19. Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen     ● ● ● 
EN20. NO, SO och andra betydande utsläpp till luften  ○ ● ●    
EN21. Utsläpp till vatten   ●    ○ 
EN22. Avfall ● ● ● ● ● 
EN23. Betydande läckage     ● ●   
EN24. Vikt på transporterat, importerat, exporterat och hanterat        ●   
           avfall som anses miljöfarligt enligt Basel konventionen och            
           andel transporterat avfall fraktat internationellt           
EN25. Vattentäkter och närliggande växtplatser som i betydande            
           utsträckning påverkas av organisationens vattenutsläpp               
Produkter och tjänster           
EN26. Initiativ för att minska produkters och tjänsters miljö-   ○ ● ● ● 
           påverkan           
EN27. Återvinningsbara produkter och återanvändning   ○   ●   
Uppfyllande av lagar och förordningar           
EN28. Böter och påföljder med anledning av överträdelser      ● ● ● 
           av miljölagstiftning           
Transporter           
EN29. Miljöpåverkan från transporter   ● ● ● ● 
Övergripande           
EN30. Miljöskydds- och investeringskostnader per kategori     ● ●   

5.1.3 Sociala indikatorer 
Arbetsregler och rimliga arbetsförhållanden 
          ICA SCA SAS SKF ASTRAZENECA 
Anställda           
LA1. Antal medarbetare per funktion, typ av anställning och ○ ○ ○ ●   
         region           
LA2. Personalomsättning  ○ ● ○ ●   
LA3. Ersättningar till anställda       ○       
Relationer mellan anställda och ledning           
LA4. Andel anställda som omfattas av kollektivavtal    ●   ●   
LA5. Lägsta uppsägningstid vid verksamhetsförändringar   ● ● ●   
Hälsa och arbetarskydd           
LA6. Andel anställda som finns representerade i hälso- och      ● ●   
         säkerhetskommitéer           
LA7. Personskador, sjukfrånvaro på grund av skador, frånvaro-   ● ● ● ○ 
         frekvens och dödsfall           
LA8. Program för att hjälpa medarbetare vid allvarliga sjukdomar   ○ ● ●   
LA9. Avtal med fackföreningar kring hälsa och arbetarskydd    ●   ● ● 
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          ICA SCA SAS SKF ASTRAZENECA 
Utbildning och undervisning            
LA10. Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år och anställd   ○ ○ ●   
LA11. Program för kompetenshantering och livslångt lärande som   ○ ○ ●   
           stöd för medarbetarnas utveckling           
LA12. Anställda som får samtal om prestations- och karriär-   ● ● ● ○ 
           utveckling           
Mångfald och jämställdhet               
LA13. Styrorganens och personalstyrkans sammansättning   ○ ● ● ○ 
LA14. Förhållande mellan mäns och kvinnors grundlön        ○ 
 
Mänskliga rättigheter 
          ICA SCA SAS SKF ASTRAZENECA 
Investerings- och inköpsrutiner           
HR1. Undersökning av mänskliga rättigheter i investeringsavtal   ○ ● ● ○ 
HR2. Leverantörers efterlevnad av mänskliga rättigheter   ○ ● ● ● 
HR3. Medarbetarutbildning i mänskliga rättigheter   ●   ●   
Motverkande av diskriminering            
HR4. Antal fall av diskriminering och vidtagna åtgärder ●   ● ●   
Föreningsfrihet och frihet att sluta kollektivavtal            
HR5. Stöd till föreningsfrihet och friheten att sluta kollektivavtal   ○   ●   
         i riskområden           
Barnarbete           
HR6. Vidtagna åtgärder för att stoppa barnarbete i riskområden   ○   ●   
Tvångsarbete           
HR7. Vidtagna åtgärder för att stoppa tvångsarbete i riskområden   ○   ●   
Säkerhetsarbete           
HR8. Andel av säkerhetspersonal som är utbildad i            
         organisationens policys gällande mänskliga rättigheter           
Ursprungsbefolkningens rättigheter           
HR9. Kränkningar av ursprungsbefolkningens rättigheter och   ○       
         vidtagna åtgärder           
 
Samhälle (Society) 
          ICA SCA SAS SKF ASTRAZENECA 
Samhälle (community)           
SO1. Hantering av verksamhetens inverkan på lokala samhällen      ● ● ○ 
Korruption            
SO2. Affärsenhet där risken för korruption har undersökts    ● ● ●   
SO3. Utbildning för att förhindra korruption  ● ● ●    
SO4. Vidtagna åtgärder med anledning av fall av korruption   ●      
Offentlig politik            
SO5. Utveckling av offentlig politik och lobbying      ● ● ● 
SO6. Bidrag utbetalade till politiska partier, politiker och   ●   ●   
         institutioner            
Konkurrensbegränsande agerande           
SO7. Anti trust- och monopolrelaterade rättsfall   ● ●   ● 
Uppfyllande av lagar och förordningar           
SO8. Böter och påföljder med anledning av överträdelser av lagar     ●  ● 
         och förordningar           
 



 32 

Produktansvar 
          ICA SCA SAS SKF ASTRAZENECA 
Kundens hälsa och säkerhet           
PR1. Bedömning av produkternas inverkan på hälsa och säkerhet   ○ ● ● ● 
PR2. Totalt antal incidenter till följd av överträdelser av hälso- och ●         
         säkerhetsföreskrifter som avser kunden              
Märkning av produkter och tjänster           
PR3. Krav på produktinformation       ● ● 
PR4. Totalt antal incidenter till följd av överträdelser av produkt-           
         information och märkning            
PR5. Arbete relaterat till kundtillfredställelse och resultat av under- ●   ●     
         sökningar som mäter detta           
Marknadskommunikation           
PR6. Efterlevnad av lagar, normer och frivilliga överenskommelser      ●  ● 
        för marknadskommunikation           
PR7. Totalt antal incidenter till följd av överträdelser gällande         ● 
         marknadskommunikation, marknadsföring, kampanjer och            
         sponsring           
Kundernas personliga integritet           
PR8. Klagomål avseende kränkningar av kundernas personliga   ● ○     
         integritet           
Uppfyllande av lagar och förordningar           
PR9. Böter vid överträdelse av föreskrifter som rör tillhanda-        ● 
         hållande och användning av produkter           

5.2 Sammanfattning 
Nedan tolkas informationen i tabellerna. I tre av de hållbarhetsredovisningar vi granskat 
framgår det vilken tillämpningsnivå som använts. I de två fall där tillämpningsnivån inte 
framgår (ICA och SCA) har den bestämts med hjälp av GRI:s ramverk (se bilaga 2). Om 
hållbarhetsredovisningen är granskad av en tredje part, vanligtvis företagets revisorer anges 
ett plustecken inom parentes. Utöver prestationsindikatorerna består GRI:s rekommendationer 
av riktlinjer för vilken information som skall lämnas för att förmedla organisationens profil. 
Dessa rekommendationer framgår av bilaga 1 (1.1 – 4.17). Det är totalt 79 
prestationsindikatorer, varav 9 är ekonomiska, 30 miljö och 40 sociala. Samtliga 
hållbarhetsredovisningar vi granskat har ett tillhörande innehållsindex som visar vart man 
finner informationen för de delar av GRI:s rekommendationer som redovisats.  

5.2.1 ICA 
ICA uppfyller kraven för nivå C i sin hållbarhetsredovisning. Under rubriken profil redovisar 
ICA samtliga punkter utom 4.5 – 4.13 och 3.13. De redovisar två av totalt nio ekonomiska 
indikatorer, nio av totalt 30 miljöindikatorer och tre av 40 sociala indikatorer. ICA anger 
ingen förklaring eller kommentar till varför så många indikatorer inte redovisas. ICA:s 
innehållsindex återfinns i hållbarhetsredovisningen som är integrerad i årsredovisningen. 

5.2.2 SCA 
SCA uppfyller kraven för nivå A(+) i sin hållbarhetsredovisning. Under rubriken profil 
redovisar SCA samtliga punkter. De redovisar åtta ekonomiska indikatorer, 14 
miljöindikatorer och 26 sociala indikatorer. Tillsammans med innehållsindexet som återfinns i 
SCA:s hållbarhetsredovisning finns en förklaring till varför de inte redovisar vissa indikatorer, 
SCA:s redovisar de indikatorer som de anser vara applicerbara på verksamheten. Många av 
indikatorerna redovisas delvis, på SCA:s hemsida finns kommentarer till dessa indikatorer.  
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5.2.3 SAS 
SAS tillämpar nivå A(+) i sin hållbarhetsredovisning. Under rubriken profil redovisar SAS 
samtliga punkter, till en del följer även kommentarer. De redovisar fyra ekonomiska 
indikatorer, 18 miljöindikatorer och 23 sociala indikatorer. SAS innehållsindex är ett separat 
dokument som återfinns på hemsidan, hållbarhetsredovisningen är integrerad i 
årsredovisningen. Precis som SCA redovisar SAS de indikatorer de anser vara applicerbara på 
verksamheten, till de indikatorer som inte redovisas följer en förklaring. Till de indikatorer 
som redovisas delvis följer en kommentar i innehållsindexet.  

5.2.4 SKF 
SKF tillämpar nivå A(+) i sin hållbarhetsredovisning. Under rubriken profil redovisar SKF 
samtliga punkter. SKF redovisar sex ekonomiska indikatorer, 19 miljöindikatorer och 25 
sociala indikatorer. Innehållsindexet återfinns på hemsidan i ett separat dokument, 
hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen. Det framgår inte av 
innehållsindexet om SKF redovisar indikatorerna helt eller delvis. Dock redovisas 
kommentarer och förklaringar löpande i innehållsindexet, där de förklarar varför de inte följer 
GRI:s rekommendationer fullt ut i vissa fall samt varför en del indikatorer inte redovisas.  

5.2.5 AstraZeneca 
AstraZeneca tillämpar nivå B(+) i sin hållbarhetsredovisning. AstraZeneca har inte publicerat 
någon hållbarhetsredovisning för 2007. AstrasZenecas hållbarhetsarbete redovisas i 
årsredovisningen och i en rad dokument som finns på deras hemsida. Även innehållsindexet 
finns på hemsidan. Under rubriken profil redovisas samtliga punkter. AstraZeneca redovisar 
totalt fyra ekonomiska indikatorer, 14 miljöindikatorer och 16 sociala indikatorer. Till de 
indikatorer som redovisas delvis följer en kommentar i innehållsindexet.  
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6. Slutdiskussion 
ICA 
ICA har ingen uppförandekod i koncernen, och det kan tyckas konstigt för ett så stort företag. 
De har dock sju ståndpunkter som är grunden för hur ICA jobbar med arbete, etik och 
samhällsansvar. Det kan vara tillräckligt bra, så länge alla medarbetare får ta del av den 
informationen.  
 
ICA går på ett grundligt sätt in på hur de gör för att förbättra ekonomin på de orter de verkar. 
Genom utökad service på butikerna i glesbygdsområden gör de det lättare för befolkningen att 
konsumera och spendera. På så sätt ökar den totala nyttan och det underlättar för det lokala 
samhället att expandera. Hur koncernen påverkar den nationella och den internationella 
ekonomin beskrivs inte, men det kan vara svårt att mäta för ett företag som ICA. 
 
ICA:s hållbarhetsredovisning är integrerad i årsredovisning, men har inte granskats av 
revisorerna. Det gör att läsaren kan känna att informationen är tvivelaktig, speciellt med tanke 
på att alla andra delar i årsredovisningen är granskade. ICA använder sig av GRI:s riktlinjer, 
men inte full ut. Det kan också vara därför de väljer att inte redovisa vilken tillämpningsnivå 
hållbarhetsredovisningen håller. 
 
ICA:s intressentengagemang klargörs tydligt i rapporten, vi tycker att det redovisas i större 
utsträckning än vad ICA själv tycker. Enligt hållbarhetsredovisningens innehållsindex 
redovisar ICA inte intressentdialogen och de viktiga frågor som kommit upp i dialogen med 
intressenterna. Även vissa miljöindikatorer anser vi vara redovisade, men de återfinns inte i 
innehållsindexet. De har med flera tabeller som innehåller mer information än vad de själva 
anser. Dessa missar skulle kunna ha rättats tillom hållbarhetsredovisningen granskats av en 
tredje part. 
 
Företaget har ett antal projekt som hjälper arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa i 
Göteborg. Med dessa projekt bidrar ICA till samhällsutveckling, projekten är positiva både 
för samhället och för företaget, båda parter får således ett positivt utbyte. Det kanske man 
skulle kunna applicera på fler orter runt om i landet. 
 
I sammantaget är ICA:s hållbarhetsredovisning väldigt bristande. Företaget har bara redovisat 
ett fåtal av de presentationsindikatorer som GRI förespråkar.  Det finns många delar av GRI:s 
riktlinjer som skulle vara intressant att se i ICA:s hållbarhetsredovisning. Till exempel inköp 
från lokala leverantörer. Det känns som en viktig del i ICA:s arbete mot att bli ett hållbart 
företag. Det borde även vara något som ICA-butikerna har information om.  
 
SCA 
SCA redovisar alla ekonomiska indikatorer utom en , det är en bra redovisningsfrekvens. Den 
indikatorn som redovisas delvis och den som inte redovisas alls har SCA dock inte skrivit 
någon förklaring eller kommentar till. Enligt hållbarhetsredovisningen återfinns kommentarer 
och förklaringar i en mer detaljerad tabell på koncernens hemsida. Vi tycker dock att det varit 
bättre om de fanns med i hållbarhetsredovisningen. Det skulle göra det enklare att hitta, och 
även lättare att förstå varför vissa indikatorer inte redovisas.  
 
SCA:s intressentengagemang redovisas delvis, ett mindre antal synpunkter från intressenter 
går att ta del av.  Där kommenterar intressenterna hur dialogen förs med företaget och ifall det 
är något som kan förbättras. Även fast SCA bara har redovisat den här indikatorn delvis så är 
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de öppna med vad intressenterna tycker. De redovisar citat med vad intressenterna tycker och 
har inte utelämnat saker som är mindre positiva för koncernen. Det är bra för en vidare 
utveckling av intressentengagemanget. 
 
Miljön är en viktig del av SCA:s hållbarhetsarbete, likväl utelämnar de en hel del indikatorer 
under den här delen av riktlinjerna. En stor del av SCA:s produktion är beroende av vatten. 
De driver projekt för förbättrad vattenanvändning, vilket är positivt. Med tanke på den 
omfattande vattenanvändningen anser vi att samtliga indikatorer som rör vatten borde 
redovisas. De har heller inte redovisat en enda indikator under rubriken biologisk mångfald. 
Det kan tyckas märkligt med tanke på att SCA äger så pass mycket skog. 
 
SCA redovisar de flesta av de sociala indikatorerna, även fast alla inte redovisas helt. De 
väljer att fokusera på de indikatorer som de anser viktiga samt de indikatorer som de 
engagerar sig i.  
 
SAS 
SAS uppförandekod är väldigt omfattande och består av 34 sidor, det kan vara en anledning 
till varför de väljer att lägga den på hemsidan som en ett eget dokument. Om alla anställda i 
koncernen verkligen får information om och tillämpar koncernens uppförandekod är det 
positivt och en konkurrensfördel för SAS som arbetsgivare.  
 
SAS eftersträvar inköp från lokala leverantörer, men eftersom den största råvaran för SAS är 
bränsle så är det förståligt att det kan vara svårt. Däremot försöker SAS att handla lokalt när 
det gäller andra saker. SAS försöker också anställa lokal personal i så hög utsträckning som 
möjligt. Det anser författarna är positivt, dels är det en fördel rent ekonomiskt och dels gynnar 
det lokalsamhället. Det sistnämnda är ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet. 
 
SAS beskriver utförligt ett antal projekt de bedriver i kampen om minskade miljöfarliga 
utsläpp. Utsläppen kommer alltid att finnas, så länge man använder olja, men de gör en hel del 
saker för att minska påverkan på miljön. 
 
Det är SAS ambition att göra en så bra hållbarhetsredovisning som möjligt, då flygindustrins 
negativa miljöpåverkan debatteras flitigt i dagens samhälle. De har även fått pris för bästa 
hållbarhetsredovisning, vilket indikerar att de ligger lång fram i sitt hållbarhetsarbete. Många 
av de indikatorer SAS inte redovisar är heller inte applicerbara för branschen. De beskriver 
även varför de inte redovisar vissa indikatorer, vilket stärker trovärdigheten i redovisningen. 
Den högsta redovisningsfrekvensen har SAS på miljöindikatorerna. Detta av naturliga skäl då 
verksamheten har en direkt påverkan på miljön, detta bidrar till att miljön står i fokus i 
hållbarhetsredovisningen. Samhällsdebatten kring miljön och att flygindustrin har en stor 
påverkan på växthuseffekten bidrar med största säkerhet till detta. 
 
SKF 
SKF har kommentarer till nästa alla delar av GRI:s riktlinjer som de redovisar. De förklarar 
också varför en del indikatorer inte redovisas, eller varför det inte är applicerbart på företaget. 
Vi saknar tydlig information om vilka indikatorer som endast redovisas delvis. Även SKF har 
publicerat hållbarhetsredovisningens innehållsindex på sin hemsida. Innehållsindexet finns 
bara på engelska, vi hade gärna sett ett på svenska då hållbarhetsredovisningen finns på 
svenska.  
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SKF har en del program som de följer i sitt arbete att minska företagets miljöpåverkan. De har 
satt upp mål som anger hur mycket de ska minska sin miljöpåverkan inom en viss tidsperiod. 
Även fast de inte lyckades uppnå målet 2007 är tanken god och förhoppningsvis fortsätter 
företaget att arbeta mot de uppsatta målen även kommande år. 
 
AstraZeneca 
AstraZeneca har ingen separat hållbarhetsredovisning i tryckt form och den är heller inte 
integrerad i årsredovisningen. All information om hållbarhetsarbetet återfinns på hemsidan. 
Materialet är omfattande och vi ser ingen bra anledning till varför det inte finns i tryckt form. 
AstraZeneca anser att hållbarhet är viktigt, genom att ge ut en separat hållbarhetsredovisning 
eller integrera den i årsredovisningen kommuniceras detta på ett tydligare sätt till företagets 
intressenter. Då skulle den bli mer lättillgänglig och lättare att analysera. Den finns heller inte 
på svenska vilket också gör granskningen svårare. 
 
De presentationsindikatorer som vi på förhand trodde att AstraZeneca borde ha högst 
redovisningsfrekvens på var de sociala. Eftersom ett läkemedelsföretag arbetar med mediciner 
och vaccinationer påverkar deras arbete många människors liv. Även de faktum att många av 
läkemedlen testas på djur och även på människor, påverkade vår föreställning. AstraZeneca 
har dock sämst frekvens på de sociala indikatorerna och de indikatorerna som inte redovisas 
finns det heller ingen förklaring till. Till de indikatorer som redovisas delvis finns en 
kommentar. 
 
Slutsats 
Samtliga företag som ingick i studien tillämpar GRI:s riktlinjer, dock i väldigt olika 
utsträckning. SCA, SAS och SKF ligger i topp och redovisar klart flest av GRI:s riktlinjer, det 
tyder på att de har lång erfarenhet av hållbarhetsredovisning. ICA hamnar i botten, och det 
känns spontant som om hållbarhetsredovisningen inte prioriterats utan den skulle helt enkelt 
”bara vara med”. Det faktum att den inte är granskad tyder på att den inte håller tillräckligt 
hög standard.  
 
Den överlag högsta redovisningsfrekvensen och största tendensen på branschskillnad återfinns 
i miljökategorin, att SCA och SAS som verkar i skogs- respektive flygbranschen redovisar en 
stor andel av dessa indikatorer känns mer eller mindre naturligt med tanke på dess 
verksamhet. Den allt hetare miljödebatten har med största säkerhet också bidragit till detta. De 
sociala indikatorerna står för den största delen av GRI:s riktlinjer och är de indikatorer som 
redovisas sämst av samtliga företag vi undersökt. Samtidigt ska sägas att vissa sociala 
indikatorer faller ur redovisningen av naturliga skäl, till exempel de som behandlar olika 
former av böter, har företaget inte haft några böter så finns det inte heller något att redovisa. 
Då hållbarhetsredovisningen än så länge är en frivillig del av företagets rapportering kan man 
med enkelhet undvika att redovisa ”obekväma” indikatorer som till exempel förhållande 
mellan mäns och kvinnors grundlön och antal fall av diskriminering och vidtagna åtgärder.  
 
Författarna anser att GRI framförallt bidrar till ökad jämförbarhet företag emellan, vilket 
också sätter en helt ny typ av press på företaget att prestera i sitt hållbarhetsarbete. 
Riktlinjerna bidrar också till bra struktur och innehåll i hållbarhetsredovisningen.      

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har i denna undersökning valt företag ur brett skiljda branscher för att på så sätt kunna se 
tendenser på eventuella branschskillnader. Vi har dock bara studerat ett företag ur varje 
bransch. Det vore intressant att genomföra en liknande studie med ett mindre antal branscher 
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och fler företag från varje bransch. På det sättet skulle man kunna uppnå en högre grad av 
generaliserbarhet. Vidare vore det intressant att få ett företags eller en större instans syn på 
CSR, till exempel Svenskt Näringsliv, för att se hur CSR tar sin form i verkligheten. En sådan 
studie skulle kunna genomföras med hjälp av intervjuer med personer som har kunskap på 
området CSR, eller arbetar med det dagligen hos sin arbetsgivare.  
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