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Abstrakt  
Titel: Hur rapporterar musikbranschen sitt hållbarhetsarbete i sin        

årsredovisning? - en undersökning av musikbranschens hållbarhetsrapporter 

Författare: Danielle Hamrin, Ibb Lampic Aaltonen och Lennart Loberg  

 

#MeToo-rörelsen tog fart på allvar hösten 2017 då flera anklagelser om sexuella            

trakasserier från filmproducenten Harvey Weinstein uppdagades.      

#MeToo-rörelsen är ett uppror från kvinnor, icke-binära och transpersoner som          

tillsammans delat med sig av sina erfarenheter om sexuellt våld och trakasserier            

på arbetsplatser och i övriga samhället. Denna rörelse låg till grund för valet av              

uppsatsens ämne. Ett intresse väcktes för att se om denna rörelse har haft en              

påverkan hos företags hållbarhetsrapportering. Sedan räkenskapsåret 2017 har        

det införts obligatorisk hållbarhetsrapportering för en del företag. Det har dock           

funnits riktlinjer som Global Reporting Initiative (GRI) har arbetat med sedan           

1997 för att förbättra hållbarhetsrapportering inom de tre områdena;         

miljömässig-, ekonomisk- och social påverkan. Tidigare forskning visar på att          

desto större företagen är desto mer omfattande rapportering kan hittas.          

Musikbranschen är en snabbt växande industri som influerar personer från all           

världens hörn genom sina produkter och evenemang. Av den anledning ansågs           

just denna bransch intressant att forska om. En annan aspekt var även att det              

sedan tidigare fanns väldigt lite forskning om hållbarhetsrapporter som inriktat          

sig på musikbranschen, vilket denna uppsats gör. För att undersöka vilka           

områden i hållbarhetsrapporteringen som företagen lägger vikt vid har vi skapat           

ett tabellsystem utefter GRI:s riktlinjer. Detta för att på ett djupare plan kunna             

analysera och se hur duktiga företagen är på att rapportera om de olika             

områdena. Resultatet av denna forskning visade att det var svårt att finna någon             

koppling mellan #MeToo-rörelsen och hållbarhetsredovisningen då rörelsen       

aldrig nämndes vid namn i de hållbarhetsrapporter vi studerade. Däremot såg vi            

förbättringar av punkter i det sociala perspektivet, vilket indirekt skulle kunna           

vara ett resultat från #MeToo-rörelsens påverkan. Universal gjorde en tydlig          

förbättring med 16 %-enheter i det sociala perspektivet medan Sonys ökning var            
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mindre, med 3 %-enheter. Vi kunde också utefter detta tabellsystem jämföra           

företagens rapportering mellan varandra. Ramen för vårt tabellsystem är även          

något som företag eller forskare kan använda sig av för att följa upp vad andra               

branscher eller företag rapporterar inom de olika aspekterna, samtidigt som de           

kan undersöka ifall de behöver ändra sin rapportering inom något område. 

  

Nyckelord: Hållbarhetsrapporter, Global Reporting Initiativ, musikindustrin,      

musik, ekologiskt perspektiv, socialt perspektiv, ekonomiskt perspektiv,       

#MeToo  

 

Abstract 
Title: How does the music industry report its sustainability work in its annual             

report? - a Study of the Music Industry's Sustainability Reports 

Authors: Danielle Hamrin, Ibb Lampic Aaltonen och Lennart Loberg  

 

The #MeToo movement took off seriously in the fall of 2017 when several             

accusations of sexual harassment by film producer Harvey Weinstein were          

discovered. The #MeToo movement is an uprising from women, non-binary and           

transgender people who have shared their experiences of sexual violence and           

harassment in workplaces and in other communities. This movement was the           

basis for the choice of topic on the essay. An interest was aroused to see if this                 

movement had an impact on corporate sustainability reporting. Since the 2017           

fiscal year, mandatory sustainability reporting has been introduced for some          

companies. However, there have been guidelines that the Global Reporting          

Initiative (GRI) has been working with since 1997 to improve sustainability           

reporting in the three areas; environmental-, economic- and social impact.          

Previous research shows that the larger the companies, the more comprehensive           

reporting can be found. The music industry is a fast-growing industry that            

influences people from all over the world with their products and events. For             

this reason, this particular industry was considered interesting to research.          

Another aspect is that not much has been investigated regarding sustainability           
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reports with focus on the music industry, which this paper does. In order to              

investigate which areas of sustainability reporting the companies attach         

importance to, we have created a chart system along the GRI guidelines. With             

the chart system we could analyze the sustainability report on a deeper level and              

also see how good the companies were at reporting in different areas. The             

results of this research showed that it was difficult to find any link between the               

#MeToo movement and the sustainability report as the movement was never           

mentioned by name in the sustainability reports we studied. However, we saw            

improvements in the social perspective, which could indirectly be a result of the             

#MeToo movement's impact. Universal made a clear improvement with 16%          

units in the social perspective, while Sony made a smaller increase of 3%. We              

were also able to compare the companies' reporting between each other with the             

chart system. The framework based on our chart system is also something that             

companies can use to monitor what other industries or companies report in the             

various aspects, as well as investigate if they need to improve their reporting in              

any area. 

 

Keywords: Sustainability reports, Global Reporting Initiative, music industry,        

music, ecological perspective, social perspective, economic perspective,       

#MeToo 
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1. Introduktion 
Detta kapitel introducerar läsaren till uppsatsens ämne genom att beskriva 

bakgrunden till forskningen som senare leder in till uppsatsens 

problemdiskussion. Ur denna skapas ett syfte samt problemformulering.  

1.1 Bakgrund 
#MeToo-rörelsen tog fart på allvar hösten 2017 då flera anklagelser om sexuella            

trakasserier från filmproducenten Harvey Weinstein uppdagades.      

#MeToo-rörelsen är ett uppror från kvinnor, icke-binära och transpersoner som          

tillsammans delat med sig av sina erfarenheter om sexuellt våld och trakasserier            

på arbetsplatser och i övriga samhället. I Sverige var det först i film- och              

teaterbranschen som upproren startade men rörelsen har sedan dess spridit sig           

över flera länder och än fler branscher. #MeToo-upproren har lett till           

diskussioner i samhället om hur arbetet för att förebygga och förändra den            

patriarkala präglade samhällsstrukturen skall föregå.     

(Jämställdhetsmyndigheten, 2019) 

  

Inom den svenska musikbranschen spred sig upproret och samlade sig under           

hashtagen #NärMusikenTystnar. 2017 publicerade DN en artikel där flertalet         

kvinnor från alla delar av musikbranschen delade med sig av sina berättelser om             

övergrepp och sexism. Det beskrivs att i musikbranschen är arbetsplatserna          

präglade av arbetstider dygnet runt, osäkra och tillfälliga anställningar samt att           

man måste vara tillmötesgående för att inte riskera att bli utbytt. Detta har lett              

till att kvinnor inom musikbranschen har särskild stor risk för att bli utsatta för              

maktdemonstrationer av sexuell karaktär. När artikeln publicerades hade 2192         

kvinnor skrivit under uppropet där de tog ställning mot männens jargong och            

beteende. (DN, 2017) 

  

#Metoo och #NärMusikenTystnar-rörelsen fick oss att fundera ifall det fanns          

någon reglering i företagen som kunde ha motverkat dessa händelser. Detta är            
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anledningen till varför vi har valt att skriva om hur hållbarhetsarbetet avspeglar            

sig i musikbranschens årsredovisning.  

1.1.1 Hållbarhetsrapporter 
Hållbarhetsrapporten ska redogöra för hur verksamheter jobbar inom samt         

påverkar följande områden:  

● Miljö 

● Sociala förhållanden  

● Personalfrågor 

● Respekt för mänskliga rättigheter 

● Motverkande av korruption 

(FAR, u.å.; Bolagsverket, 2019) 

Sedan 2014 har det funnits riktlinjer för icke-finansiella upplysningar om          

hållbarhetsaspekter i årsredovisningen hos större företag. Dessa riktlinjer sattes         

upp eftersom det efterfrågades mer publik information för att intressenter till           

företaget skulle kunna ta välgrundade beslut. (PwC, 2018b) Under hösten 2016           

beslutade riksdagen om en ändring i årsredovisningslagen vilket gjorde detta          

obligatoriskt för börsnoterade företag. Ändringen innebär att företag av en viss           

storlek har en skyldighet att från och med räkenskapsåret 2017 inkludera           

hållbarhetsrapporter i sin årsredovisning. (Ljungdahl, 2016)  

För att omfattas av den nya lagändringen krävs det att företaget fyller två av              

dessa tre kriterier under de två senaste räkenskapsåren:  

● Att medelantalet anställda är över 250 personer. 

● Att den redovisade balansomslutningen är mer än 175 miljoner kronor. 

● att den redovisade nettoomsättningen är högre än 350 miljoner kronor.          

(FAR, u.å.; Bolagsverket, 2019) 

 

För koncerner ska moderbolaget upprätta hållbarhetsrapporter om de uppfyller         

mer än ett av kriterierna ovan, och för dotterbolag vars moderbolag är utländskt             

kan dotterbolaget hänvisa till moderbolagets hållbarhetsrapport. Typen av        
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verksamhet har ingen betydelse, utan det är bara storleken på          

företaget/moderbolaget som spelar en roll. Om ett företag väljer att upprätta sin            

hållbarhetsrapport skild från årsredovisningen ska det anges i företagets         

förvaltningsberättelser och den ska finnas på företagets hemsida. (FAR, u.å.) 

 

Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd “bör nyttan av informationen vara 

större än kostnaden för att tillhandahålla den.” (BFNAR 2012:1, 2017 s.20). De 

åtgärder som tas för att upprätthålla årsredovisning bör alltså övervägas om den            

tiden och de resurser som krävs för att ta fram informationen är värt den 

användningen man får från informationen. 

1.1.2 Fördelarna med hållbarhetsrapporter 

Global Reporting Initiative, härmed benämnd GRI, är en oberoende organisation          

som strävar efter att hjälpa organisationer att utveckla deras         

hållbarhetsrapporter. GRI gör detta genom att underlätta arbetet kring         

rapporteringen, genom att belysa vad hållbarhetsrapportering gör för världen         

samt genom att upprätta standarder som följs av organisationer världen över. De            

började lansera sina hållbarhetsstandarder 1997 och dessa har sedan dess          

använts av ett ständigt ökat antal företag. GRI har även som mål att genom dessa               

riktlinjer öka jämförbarheten mellan företag. (GRI, u.å.a)  

 

GRI redogör för både interna och externa fördelar med hållbarhetsrapportering.          

De interna fördelarna är bland annat; att påverka långsiktiga företagsstrategier          

och policies; att öka förståelsen för risker och möjligheter; samt att undvika att             

bli associerade med skandaler kopplade till miljömässiga och sociala         

misslyckanden. Externa fördelar med hållbarhetsrapportering inkluderar bland       

annat; att förbättra företagets rykte och lojalitet; att få externa intressenter att            

förstå företagets sanna värde; samt att demonstrera hur organisationen influerar,          

och blir influerad av, hållbarhetens utveckling. (GRI, u.å.b) 
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Revisions- och konsultföretaget PwC (2018) berättar i en rapport från hösten           

2018 om fördelarna med att använda hållbarhetsrapporter. De menar att          

hållbarhetsrapporteringen hjälper företag att fokusera på risker kritiska för         

företaget, vilket hjälper dem förbereda sig inför framtida utmaningar. Vidare          

tror PwC att förväntningarna och kraven på hållbarhetsrapporter från         

intressenter kommer att öka i fortsättningen. I ytterligare en rapport från våren            

2018 berättar PwC att hållbarhet är en strategisk fråga för företag för att hjälpa              

dem utvecklas. (PwC, 2018a; 2018b) 

1.1.3 Musikindustrin och musikbranschen 

Den här uppsatsen fokuserar på musikindustrin och musikbranschen. Durmér,         

Johnsen och Löfvander (2002) beskriver gång på gång att det är komplicerat att             

dra tydliga gränsdragningar mellan vad som är musikindustri och vad som är            

musikbransch. Musikindustrin beskrivs “Musikindustrin innefattas av vilka       

produkter bygger direkt på det upphovsrättsligt skyddade verket” (Durmér et al.,           

2002 s.17), medan musikbranschen definieras att vara det område där sekundära           

användare av det upphovsrättsligt skyddade verket agerar. Durmér et al., (2002)           

kriterier för att vara en sekundär användare är dels att denna måste generera en              

produkt och således verka på en marknad, samt att användaren utför en funktion             

som primärt eller sekundärt härrör till det upphovsrättsligt skyddade verket. Med           

det ‘upphovsrättsligt skyddade verket’ menar Durmér et al., (2002) musik, vilket           

kan styrkas i Upphovsrättslagen 1 kap. §1, p. 3 (SFS 1960:729).  

 

MusikSverige är en intresseorganisation som jobbar för att utveckla         

musikbranschen till att bli så bra som möjligt. Detta gör dem bland annat genom              

att samla in statistik om branschen, samt att samla in och driva musikbranschens             

aktörers frågor. 2017 sammanställde MusikSverige en rapport om det framtida          

kompetensbehovet inom branschen. I den delar de upp musikbranschen i fyra           

huvudgrupper med verksamheter som agerar inom musikbranschen och        

musikindustrin. Dessa är; intresse-/upphovsorganisationer, musikbolag,     

musikförlag och liveaktör/manager. (Mangert, 2017) 
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Ett skivbolag ansvarar för tillverkningen och försäljningen av fonogram, alltså          

inspelad musik. Skivbolagen sköter funktioner såsom marknadsföring och        

distribution. (McDonald, 2019) Passman (2015) redogör dock för hur         

CD-försäljningen minskar för varje år och hur skivbolagens roll är mer fokuserat            

på marknadsföring och promotion av musiken, snarare än tillverkningen av den.           

Bokningsbolag är de företag som representerar artister i liveframträdanden. Det          

är bokningsbolaget som förhandlar avtal med arrangörerna inför uppträdanden         

samtidigt som de är ansvariga för artisternas framträdanden på olika spelställen,           

eller venues. Ett bokningsbolag kan också hjälpa artister med promotion och           

marknadsföring inför en spelning. (Verksamt, 2019) 

1.2 Problemdiskussion 

I en tidigare studie vid Uppsala universitet undersökte Hallström och          

Tinnerholm (2018) hur stor mängd information som lämnas i         

hållbarhetsredovisningar samt om mängden skiljer sig åt mellan tillverkande och          

icke tillverkande företag. Resultatet av studien var att branschtillhörighet hade          

en stor betydelse för mängden. Tillverkande företag hade en större tendens att            

rapportera om miljöfrågor än icke tillverkande företag. Detta troligtvis för att           

tillverkande företag är starkare kopplat till användandet av naturresurser och          

miljöförstöring vilket är lättare att redovisa. Bland icke tillverkande företag hade           

hållbarhetsredovisningen ett större fokus kring sociala förhållanden och        

personalfrågor. Detta troligtvis för att icke tillverkande företag ofta är aktiva           

inom tjänstesektorn och därför har större fokus på sociala kontakter. (Hallström           

och Tinnerholm, 2018) I urvalet till studien valde Hallström och Tinnerholm           

(2018) att studera företag noterade på Stockholmsbörsen large cap-lista. Enligt          

large cap-listan som finns på Dagens Industri återfinns inga aktörer från           

musikbranschen på den här listan (Di, 2019). 
Enligt en forskning genomförd av Craig Deegan (2002) kom han fram till att             

företag använder sig av hållbarhetsrapportering som en strategi för att förbättra           

ryktet, förtroendet och legitimiteten hos företaget. Vidare kom han även fram till            
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att hållbarhetsrapporter kan användas för att skydda företag när en negativ           

händelse förekommer. Då Deegan har påvisat att hållbarhetsrapporter är något          

positivt, kan avsaknaden av dessa rapporter få en negativ effekt på företaget.            

Denna negativa effekt kan påverka alla grenar hos företaget.  

 

Till följd av den nya lagstiftningen om hållbarhetsrapportering år 2017 gjordes           

det flera undersökningar om hur hållbarhetsrapporteringen har utvecklats och         

om företag följer det nya regelverket. PwC genomförde två sådana          

undersökningar år 2018 och 2019, varpå båda resulterade i en slutsats att            

rapporteringen var bristfällig i alla delar (PwC, 2018b; 2019). Fredrik Ljungdahl           

som är hållbarhetsansvarig på PwC, konstaterade i undersökningen 2019 att det           

finns stora brister i hållbarhetsrapporteringen enligt kraven från        

årsredovisningslagen och att PwC inte har sett någon större förbättring mellan           

åren 2018 och 2019. Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG gjorde en          

liknande undersökningen 2018 och kom fram till en likvärdig slutsats (KPMG,           

2019).  

 

Eftersom skivbolagens fokus har skiftat till att främst fokusera på          

marknadsföring och eftersom bokningsbolag erbjuder konsulttjänster åt artister        

kan båda dessa företagstyper definieras som icke tillverkande företag. Hallström          

och Tinnerholm (2018) berättar att mängden hållbarhetsredovisning skiljer sig åt          

mellan branscher och att icke tillverkande företag främst rapporterar om social           

hållbarhet. Däremot ingår inga företag från musikbranschen i deras studie.          

Vidare redovisar både PwC och KPMG att hållbarhetsredovisningen hos         

flertalet företag har varit bristfällig och att de ibland inte ens går att hitta (PwC,               

2018b; 2019; KPMG, 2019). 
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1.3 Syfte och problemformulering  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur musikbranschens          

rapporterar sitt hållbarhetsarbete i sina årsredovisningar. Vi valde att granska          

årsredovisningarna med utgångspunkt ur GRI:s riktlinjer. Utifrån detta syfte har          

vi formulerat följande frågeställningar, som består av en huvudfråga och två           

underfrågor.  

 

Hur rapporterar de största svenska bolagen inom musikbranschen sitt         

hållbarhetsarbete i sin årsredovisning? 

- Vilka punkter kan återfinnas i årsredovisningarna som går i linje med           

GRI:s riktlinjer?  

- Hur har företagens tillämpning av GRI:s riktlinjer utvecklats mellan åren          

2017-2018? 
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1.4 Dispositionstabell  

Kapitel 1 
Introduktion 

Uppsatsens första kapitel 
beskriver bakgrunden till 
forskningsfrågan, 
problemdiskussionen, 
uppsatsens syfte samt 
avgränsningar. 

Detta kapitel passar individer 
som vill ta reda på vad uppsatsen 
handlar om och anledningen till 
varför denna forskning görs. 

Kapitel 2  
Metod  

Här kommer de olika 
metoderna som författarna 
valt att använda sig av att 
redovisas.  

Detta kapitel passar individer 
som är intresserade av 
tillvägagångssättet av rapportens 
datainsamling. 

Kapitel 3  
Teoretisk 
referensram  

Här tas relevant teori samt 
tidigare forskning upp för att 
hjälpa med bevarandet av 
forskningsfrågorna. 

Detta kapitel lämpar sig för 
individer som vill läsa om de 
teorierna som har använts till 
forskningen. 

Kapitel 4  
Empiri  

I detta kapitel redovisas det 
material som författarna har 
fått fram. 

Detta kapitel lämpar sig för 
individer som vill läsa om den 
empiri som har samlats in genom 
forskningen. 

Kapitel 5  
Diskussion och 
analys  

I detta kapitlet kopplas teorin 
med empirin för att kunnas 
diskuteras och analyseras.  

Detta kapitel passar individer 
som vill läsa en diskussion och 
analys kring uppsatsens 
frågeställning. 

Kapitel 6  
Avslut och 
summering  

Här kommer en summering 
av vad som kommits fram 
genom forskningen genom 
koppling av teori och empiri.  

Det sista kapitlet lämpar sig till 
individer som vill läsa om 
forskningens resultat.  

Figur 1. Dispositionstabell. (Författarnas illustration, 2019) 
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2. Metod 
Detta kapitel presenterar de metodvalen som har gjorts samt tillvägagångssättet          

för insamlandet av empiri. Vidare presenteras det urvalet som har gjorts samt            

redovisas uppsatsens överförbarhet, tillförlitlighet och etik. Slutligen beskrivs        

det poängsystem som har skapats för att användas som analysmetod. 

2.1 Metodansats 

Denna uppsats utgår från en deduktiv ansats, då detta ansågs passa bäst för             

denna sortens arbete. Björklund och Paulsson (2019) förklarar att genom ett           

deduktivt arbetssätt utgår forskningsprocessen från teorier som sätter en grund          

för insamlandet av empirin. Detta analyseras sedan för att skapa ett underlag            

som visar en koppling mellan teori och empiri. Bryman och Bell (2017) menar             

att en deduktiv ansats är teoriprövande genom att insamlandet av empirin styrs            

utefter och kopplas till teorier för att möjliggöra analyser.  

 

En deduktiv ansats ansågs passa bäst med denna uppsats då den utformats på ett              

sådant sätt att teorierna valdes först för att skapa ett ramverk för det empiriskt              

material som samlades in. Därefter analyserades och kopplades informationen         

med hjälp av teorierna.  

2.2 Kvalitativ forskningsmetod  

Uppsatsen har utgått från en kvalitativ forskningsmetod. Bryman och Bell          

(2017) förklarar att vid en kvalitativ metod läggs mer fokus på ord än siffror. De               

diskuterar även att vid en kvalitativ metod använder oftast en induktiv ansats            

och deduktiv används mest vid en kvantitativ metod. Björklund och Paulsson           

(2019) menar att en kvalitativ metod används när förståelsen för en händelse            

behöver fördjupas.  

 

Denna uppsats använder sig utav en kvalitativ forskningsmetod, trots en          

deduktivt metodansats som främst används vid kvantitativa forskningsmetoder.        
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Författarna har studerat hållbarhetsrapporter och i dessa förmedlas        

informationen med ord snarare än siffror, vilket är anledningen till varför en            

kvalitativ metod har valts.  

2.3 Sekundärdata och datainsamling 

För att stödja diskussionen användes teori från kurslitteratur och vetenskapliga          

artiklar med inriktning på ekonomi såväl som hållbarhetsrapporter från relevanta          

företags årsredovisningar. Artiklar hämtades från Google och Google Scholar,         

men även från OneSearch via Linnéuniversitets intranät. Årsredovisningarna        

hämtades via Bisnode Infotorg vilket är tillgängligt via Linnéuniversitetets         

databas. Datans trovärdighet säkerhetsställs genom användning av Ulrichsweb,        

där den vetenskapliga statusen kan kontrolleras.  

2.4 Urval 

2.4.1 Företag  

I början av arbetet låg fokuset på sex olika företag inom musikbranschen i             

Sverige för att se hur deras arbete med hållbarhet ser ut och utvecklats. Av de               

sex olika företag undersöktes; de tre största skivbolagen samt de tre största            

bokningsbolagen i Sverige. Vilka som är de tre största skivbolagen är baserat på             

antalet marknadsandelar, vilket Passman (2015) redogör för är: 

● Sony Music Entertainment (Sony)  

● Universal Music Group (Universal)  

● Warner Music (Warner)  

Dessa tre brukar även gå under namnet “majors” eller “majorbolagen”.  

 

Bland urvalet av bokningsbolag har arrangörerna av konferensen Sweden Live          

undersökts. Detta eftersom Sweden Live är ett event skapat av och för Sveriges             

ledande bokningsbolag (Sweden Live, u.å.). Detta gör det till en bra måttstock            

för vilka som är bland de största bokningsbolagen i Sverige. Bokningsbolagets           
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storlek avgjordes på antalet anställda det senaste året som finns på hemsidan            

Allabolag.se. De bolag som hade högst antal anställda var:  

● Blixten & Co 

● Live Nation  

● 2Entertain  

(Allabolag, 2019a-h).  

 

De kriterier som uppsatsen utgick ifrån vid urval av dessa sex företag var antalet              

anställda senast tillgängliga året på AllaBolag.se samt antalet marknadsandelar.  

 

Det visade sig sedan att det blev svårt att bestämma vilka företag att analysera              

med enbart dessa kriterier, vilket ledde till att en omställning gjordes för att se              

vilka företag som enligt lagstiftning har skyldighet att rapportera om hållbarhet.           

För att lättare kunna se detta gjordes det en tabell över företagen hur det såg ut                

för dem inom de olika områden, balansomslutning, nettoomsättning och         

anställda. I denna tabell visas om företagen uppnår kriterierna för krav på            

hållbarhetsrapporteringen. Då bolag som ingår i en koncern kan överlåta          

ansvaret till moderbolaget kommer även deras moderbolags hållbarhetsrapporter        

att undersökas.  

 

Tabell 2.1 Presentation av företagen (Författarnas illustration) 

(Allabolag, 2019a;b;e;i-k) 
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Det tre bolag som uppfyllde kriterierna var Sony, Universal och Live Nation,            

och uppsatsen fokuserade därför på dem. För de företag av detta urval vars             

moderbolag gjorde hållbarhetsredovisningen, kom moderbolagen att      

undersökas. För att säkerhetsställa att det fanns hållbarhetsrapporter att ta del av,            

gjordes valet att endast undersöka räkenskapsåren från och med 2017 vilket var            

det år då lagen trädde i kraft.  

 

Vid insamlandet av empirin upptäcktes att Live Nations hållbarhetsrapporter         

inte kunde hittas. Företaget kontaktades men författarna fick inget svar. Detta           

kortade ner urvalet från tre till två företag och uppsatsens fokus blev på:  

● Universal. 

● Sony.  

 
(Figur 2.1. Urvalsprocessen. Författarnas illustration) 

 

I figur 2.1 illustreras urvalsprocessen. Första steget var att ta fram de tre största              

skivbolagen och de tre största bokningsbolagen. Av dessa sex företag filtrerade           

författarna bort de företag som inte uppfyllde kriterierna för att ha ett krav på sig               

att upprätthålla hållbarhetsrapportering. Av de tre företagen som uppfyllde         
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kriterierna togs endast två företag med i forskningen eftersom dessa hade           

tillgängliga hållbarhetsrapporter. 

2.4.2 Nackdelar med det här urvalet 

Eftersom de utvalda företagen har utländska moderbolag som de hänvisar till           

vad gäller hållbarhetsrapporter medföljer en risk. Risken finns att detta kan ta            

bort fokus från uppsatsens huvudsakliga forskningsområde och att perspektivet         

ändras från den svenska marknaden och den bransch eller verksamhet som           

författarna ämnar att undersöka. Hållbarhetsrapporterna från moderbolagen       

bygger på hela koncernens verksamhet och dessvärre finns det inte          

hållbarhetsrapporter som endast rapporterar om koncernens enskilda       

avdelningar. Detta kan till exempel leda till att den empirin författarna studerar            

från Sony gäller lika mycket deras musikavdelning som deras teknikavdelning.          

På samma sätt presenterar hållbarhetsrapporten hur Sony presterar globalt,         

istället för endast på den svenska marknaden. 

2.4.3 GRI:s riktlinjer  

GRI:s riktlinjer är väldigt omfattande och de uppdateras nästan varje år. De            

senaste riktlinjerna är GRI:s standards vilket publicerades oktober 2016.         

Föregående version hette G4 och somliga av de nya riktlinjerna har ännu inte             

blivit helt uppdaterade inom alla områden. Det finns även några standarder som            

nyligen blivit uppdaterade och än inte gäller. Vid de scenarion följs G4 tills den              

uppdaterade träder i kraft. (GRI, u.å.c) 

 

Författarna till denna uppsats har valt att använda de senaste riktlinjer som finns             

och som är giltiga. Mestadels tas riktlinjerna från GRI:s standards, men eftersom            

alla inte är uppdaterade än är vissa riktlinjer tagna från G4. En tabell har gjorts               

över alla riktlinjer och dessa ligger bifogade under Bilaga 1. Där beskrivs vilka             

riktlinjer som är tagna från vilken version beroende på vilken indikator som            

används. Här finns även en kort förklaring på vilken information de olika            

riktlinjerna behandlar. 
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2.5 Förstudie 

För att säkerhetsställa frågeställningens relevans genomfördes en förstudie innan         

forskningens början. Författarna valde att läsa igenom årsredovisningen för         

räkenskapsåren 2014-2018 hos sex stycken svenska företag; de tre största          

skivbolagen samt de tre största bokningsbolagen i Sverige. Syftet med det var att             

kartlägga om dessa bolag hade gjort hållbarhetsrapporter och i så fall till vilken             

utsträckning. Det visade sig att hållbarhetsrapporteringen i många fall var          

icke-existerande bland majoriteten av bolagen och där denna typ av rapportering           

kunde påträffas var rapporteringen oftast innehållsfattig.  

2.6 Överförbarhet och tillförlitlighet 

Överförbarhet och tillförlitlighet står för hur trovärdig studien är och hur man            

kan indikera att det som gjorts går att lita på. Bryman och Bell (2017) redogör               

hur de ser på överförbarhet vid kvalitativa undersökningar då det fokuseras mer            

på djup än på bredd. De anser att överförbarhet fokuserar på att om             

undersökningen görs i en annan situation eller sammanhang kommer resultatet          

bli liknande. I denna undersökning har endast två företag studerats vilket gör att             

de inte kan representera hela branschen och om andra företag hade studerats            

kunde resultatet blivit annorlunda. Denna uppsats kan därför inte styrka att           

resultatet går att överföras till andra företag eller branscher.  

 

Att skapa tillförlitlighet till en studie är om undersökningen görs igen under            

samma förutsättningar och resultatet blir detsamma (Björklund och Paulsson         

2019). I denna undersökning används kodning utefter GRI:s riktlinjer och          

användandet av årsredovisningar som båda är offentlig information. Vilket leder          

till att om denna undersökning genomförs igen vid ett annat tillfälle kan            

resultatet bli detsamma. I denna uppsats användes en analysmetod då alla           

författare tolkar all information och sedan jämförs det för att se om alla fått              

liknande resultat. Björklund och Paulsson (2019) beskriver olika sätt att höja           

tillförlitligheten i en studie. Genom att använda sig av olika metoder att            
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undersöka får forskarna flera perspektiv att studera utifrån. Detta kallar de för            

triangulering och de förklarar att det finns två sätt; datatriangulering och           

teoretisk triangulering. Björklund och Paulsson (2019) utgår från att man          

använder mer än en källa eller teori när informationen analyseras. I denna            

undersökningen används båda sätten. Användandet av datatriangulering görs då         

olika källor används för att styrka den informationen som hämtas inom alla bitar             

av arbetet. Teoretisk triangulering används då utgångspunkten för analysen är          

användandet av fler än en teori.  

2.7 Forskningsetiska principer  

Uppsatsen har endast utgått ifrån offentlig information och på grund av det har             

de flesta forskningsetiska principerna inte blivit aktuella. Det har inte använts           

några intervjuer i uppsatsen vilket har resulterat i följande etiska krav inte            

behövts tas hänsyn till. De forskningsetiska kraven är; 

● Informationskravet - att personer som deltar i undersökningar ska bli          

informerade om uppsatsens syfte (Bryman och Bell, 2017).  

● Samtyckeskravet - att inga individer ska bli tvingade till att delta i            

undersökningen (ibid).  

● Konfidentialitets- och anonymitetskravet vilket innebär att      

personuppgifter ska behandlas på ett pålitligt sätt för att skydda individer           

mot kränkningar eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet, 2002).  

● Falska förespeglingar vilket är att individer som deltar i undersökningen          

inte ska få felaktig information eller bli vilseledda (Bryman och Bell,           

2017).  

Det finns ett sista etiskt krav vilket är nyttjandekravet som innebär att den             

insamlade informationen endast ska användas till undersökningen (ibid). Detta         

krav tas i beaktning då informationens enda syfte är att användas i denna             

uppsats, dock är all information offentlig vilket leder till att allmänheten lätt kan             

få tag på informationen på egen hand.  
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2.8 Analysmetod 

2017 var det året då den nya lagen om hållbarhetsredovisning trädde i kraft,             

vilket gjorde det obligatoriskt för företag av en viss storlek att redovisa sitt             

hållbarhetsarbete i sin årsredovisning. Författarna har använt riktlinjerna från         

GRI för att skapa ett poängsystem för att analysera informationen som finns i             

årsrapporterna. Genom att använda detta poängsystem kommer informationen        

som analyseras utgå från samma bas och därför underlätta vid analys.           

Poängsystemet gör det även möjlighet att jämföra företagens utförlighet ur          

respektive perspektiv samt företagen sinsemellan.  

 

Företagen blir tilldelade poäng mellan noll till två, där noll poäng är att det inte               

alls nämns något enligt riktlinjen, ett är att det nämns men inte utförligt och två               

är om företagen utförligt beskriver hur de arbetar med just den riktlinjen.  

I bilaga 1 finns alla GRI:s kriterier, med deras indexnummer och även kortfattat             

vad dessa riktlinjer handlar om. I bilaga 2 finns poängsystemet som är baserat på              

GRI:s standards där skribenterna har gett företagen poäng utefter hur de har            

skrivit i årsredovisningen.  
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3. Referensram 

I detta kapitel presenteras teorier och en referensram som utgör en grund för att              

besvara problemformuleringarna. Kapitlet ska ge läsaren en förståelse för         

ämnet som kommer forskas på i uppsatsen. Kapitlet inleder med tidigare           

forskning om ämnet och avslutas med en teorisammanfattning.  

 

Ett poängsystem har upprättas utifrån GRI:s riktlinjer. Genom användandet av          

detta poängsystem har materialet som samlats in fått en tydligare struktur och            

gett en bas till analysen. Genom att använda poängsystemet som analysmetod så            

operationaliseras hållbarhetsrapporteringen.  

3.1 Tidigare forskning om hållbarhetsrapportering 

3.1.1 Corporate social reporting practices in Western Europe:        

Legitimating corporate behavior? 

År 1998 gjordes en forskning i sex europeiska länder av Adams, Hill och             

Roberts om faktorer som influerar all typ av företags hållbarhetsrapportering.          

Forskningen visade att företagens geografiska ursprung och storlek påverkar         

utformandet av dess hållbarhetsrapportering. En gemensam faktor för de sex          

europeiska länderna var att desto större företag, desto mer information          

redovisades. Vilken sorts bransch företagen tillhörde påverkade också        

företagens hållbarhetsrapportering då de företagen som tillhörde samma bransch         

rapporterade om liknande frågor. (Adam, Hill och Roberts 1998) 

 

Adam, Hill och Roberts (1998) diskuterar att offentliggörandet av information          

kan uppfattas som en väg för att nå social legitimitet hos företag. De redogör              

dock senare att frivilligt ge ut information inte har något att göra med social              

legitimitet, utan att det istället kan ses som ett sätt för staten och företag att styra                

vad som är lagstadgat och vad som är “fritt”. Genom att visa med att de frivilligt                
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ger ut informationen behövs det inga lagar som tvingar företagen. (Adam, Hill            

och Roberts 1998) 

3.1.2 The legitimising effect of social and environmental disclosures 

– a theoretical foundation.  

Enligt Deegan (2002) visar forskning på att redovisningen av         

hållbarhetsrapporter motiveras av en önskan från ledningen att legitimera sin          

verksamhet. Det menas att om en händelse har inträffat, vilket skulle kunna            

äventyra företagets rykte och på så sätt dess överlevnad, skulle          

hållbarhetsrapporter kunna användas som en strategi av en organisation.         

Hållbarhetsrapporter kan användas för att bevisa för samhället och omgivningen          

att det negativa utfallet från händelsen inte gäller dem. Det kan användas som en              

taktik för att stärka sin legitimitet eller förhindra att den försvagas. (Deegan,            

2002) I en tidigare studie av Deegan tillsammans med Rankin (1997) bevisades            

det att årsredovisningen är den källa där intressenter huvudsakligen kan hitta           

information om företagens miljöarbete. De menar även att miljörapportering har          

en stor betydelse för intressenter i samhället. 

 

Strukturen på det fortsatta innehållet i detta kapitel är upplagt enligt följande            

figur: 
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Figur 3.1 Frågeställning uppdelat i subgrupper. (Författarnas illustration, 2019) 

3.2 Hållbarhet  

Hållbarhet och hållbar utveckling innebär en utveckling av samhället utan att det            

sker på bekostnad av ekosystemens funktioner eller på kommande generationers          

möjlighet till utveckling. Hållbarhet är ett begrepp som oftast delas upp i tre             

perspektiv; ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. (Nordh, 2018)  

3.2.1 Ekologiskt perspektiv  

Ekologisk hållbarhet fokuserar på planetens ekosystem och miljön. (ibid) GRI:s          

standarder kring ekologisk hållbarhet behandlar en organisations påverkan på         

miljön. En organisations miljöpåverkan innefattar all påverkan på levande och          

icke-levande system såsom vatten, luft, mark och ekosystem. (GRI, 2016) I det            

ekologiska perspektivet, utifrån GRI:s standarder, finns det åtta kategorier som          

behandlar de ekologiska områdena en organisation kan påverka. De åtta          

kategorierna är vad GRI:s riktlinjer GRI 301 till GRI 308 behandlar och finns att              

läsa mer detaljerat i bilaga 1. Riktlinjerna adresserar följande ämnen:  
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● GRI 301 berör ämnet material och beskriver hur organisationens val av           

material påverkar miljön. Exempel kan vara förnyelsebart och icke         

förnyelsebart material. (GRI 301).  

● GRI 302 adresserar ämnet energi och fokuserar på hur organisationen          

förbrukar energi och vilken typ av energi de väljer (GRI 302).  

● G4 EN8-EN10 handlar om vatten och avlopp och beskriver hur          

organisationers förbrukning och användning av vatten påverkar miljön        

(G4 EN8-EN10).  

● GRI 304 berör biologisk mångfald och är standarder vars huvudfokus är           

att säkerhetsställa överlevnaden av växtriket, djur och det naturliga         

ekosystemet. Detta eftersom den biologiska mångfalden är kritisk för         

människans och planetens hälsa (GRI 304).  

● GRI 305 fokuserar på utsläpp i luften och beskriver bland annat           

växthusgaser, kväveoxider och ozon-reducerande ämnens påverkan på       

miljön. (GRI 305)  

● GRI 306 fokuserar också till viss del på vatten men går djupare in på              

avloppshantering och avfall. GRI 306 beskriver påverkan som avloppen         

har beroende på kvantiteten, kvalitén samt platsen som tömningen sker          

på. (GRI 306)  

● GRI 307 beskriver hur tillmötesgående organisationen är med        

miljömässig lagstiftning och regelverk (GRI 307).  

● GRI 308 berör bedömning av leverantörer och syftar på att          

organisationer har ett visst ansvar vid valet av sina leverantörer. GRI 308            

menar att organisationer förväntas granska sina leverantörer och ha i          

beaktning att deras samarbete kan ha en påverkan på miljön. (GRI 308) 

3.2.2 Socialt perspektiv  

Social hållbarhet syftar på människans vitala förutsättningar i samhället, såsom          

hälsa, trygghet, maktutövning och rättvisa. Förutom det individuella        

perspektivet berör social hållbarhet även hur dessa förutsättningar är fördelade          
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mellan människor. Mänskliga rättigheter är grundläggande för den sociala         

hållbarheten. (Nordh, 2018)  

 

GRI:s standarder kring social hållbarhet behandlar organisationens påverkan på         

sociala strukturer och system inom och utanför organisationen. GRI har 19           

kategorier som behandlar social hållbarhet; GRI 401 till och med GRI 419 och             

dessa finns att utläsa mer detaljerat i bilaga 1. Riktlinjerna behandlar följande            

ämnen: 

● GRI 401 berör anställning och beskriver allt som rör detta.          

Rekryteringsprocessen, miljöförhållandena samt rättigheterna och     

obligationerna som finns hos båda parter vid upprättandet av en          

anställning. (GRI 401).  

● GRI 402 berör relationen mellan anställda och ledningen (GRI 402).  

● G4 LA5-LA8 beskriver hälsa och säkerhet vid arbetsmiljön (G4         

LA5-LA8).  

● GRI 404 handlar om upplärning och utbildning hos de anställda och           

behandlar organisationers angreppssätt till utveckling av de anställda        

samt hur de hanterar att karriärer slutar tack vare pension eller           

uppsägningar (GRI 404).  

● GRI 405 beskriver organisationers inställning till mångfald och lika         

möjligheter bland sina anställda (GRI 405).  

● GRI 406 handlar om diskriminering och standarden finns till för att           

motverka diskriminering (GRI 406).  

● GRI 407 finns för att säkerhetsställa friheten till att skapa föreningar och            

kollektiva förhandlingar (GRI 407).  

● GRI 408 berör barnarbete och jobbar för att motverka det globalt (GRI            

408).  

● GRI 409 handlar om tvingande eller obligatoriskt arbete. Att inte bli           

utsatt för det är en mänsklig rättighet. (GRI 409).  
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● GRI 410 adresserar säkerhetspraxis från tredje part som finns för att           

skydda organisationen. GRI 410 finns till för att dessa säkerhetsåtgärder          

inte ska bli överdrivna och bryta mot mänskliga rättigheter. (GRI 410).  

● GRI 411 finns till för att skydda rättigheter för inhemsk befolkning. Då            

dessa tidigare har blivit utsedda för historiska orättvisor anses de vara en            

utsatt grupp som behöver skyddas. (GRI 411).  

● GRI 412 berör mänskliga rättigheter och säkerhetsställer att        

organisationer inte bryter dessa genom sin verksamhet, både direkt och          

indirekt. (GRI 412).  

● GRI 413 beskriver hur organisationens verksamhet påverkar det lokala         

samhället där organisationen huserar (GRI 413).  

● GRI 414, precis som GRI 308, beskriver det ansvaret som organisationen           

har vid valet av leverantörer och att de ska vara medvetna om den             

påverkar leverantörerna kan ha. Till skillnad från GRI 308, som          

fokuserar på leverantörers påverkan på miljön, beskriver GRI 414 den          

sociala påverkan som leverantörerna kan ha på sin omgivning. (GRI 414)  

● GRI 415 handlar om socialpolitik och menar att även om en organisation            

positivt kan stödja samhället finns även en risk för korruption och           

mutning (GRI 415).  

● GRI 416 handlar om kundmiljö och säkerhet och finns till för att            

säkerhetsställa att en organisations tjänst eller produkt är säker för          

konsumenterna (GRI 416).  

● GRI 417 berör marknadsföring och märkning och finns till för att           

konsumenterna ska få korrekt information om produkterna och tjänsterna         

utan risk för bedrägeri (GRI 417).  

● GRI 418 adresserar kunders integritet och hur organisationer ska         

säkerhetsställa att konsumentdata inte läcks eller sprids (GRI 418).  

● GRI 419 berör socioekonomisk efterlevnad och beskriver hur väl en          

organisation följer lagstiftning och regelverk som berör socioekonomiska        

faktorer (GRI 419).  
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3.2.3 Ekonomiskt perspektiv 

Det ekonomiska perspektivet berör ekonomisk tillväxt men utan att det sker på            

bekostnad av de två andra perspektiven. (Nordh, 2018) GRI:s standarder          

gällande ekonomisk hållbarhet hanterar organisationens påverkan på de        

ekonomiska förhållandena till sina intressenter och omvärlden. Standarden        

behandlar även organisationens påverkan på kapitalflödet mellan de olika         

intressenterna och hur detta kan ha en påverkan på samhället. Inom GRI:s            

ekonomiska perspektiv finns sju kategorier som behandlar ekonomisk hållbarhet         

och finns att utläsa mer detaljerat i bilaga 1. Dessa är GRI 201 till GRI 207 och                 

berör följande ämnen:  

● GRI 201 handlar om den ekonomiska prestationen och beskriver hur          

värde skapas och distribueras av organisationen (GRI 201).  

● GRI 202 handlar om marknadsnärvaro och beskriver hur en organisation          

bidrar till ekonomisk utveckling i det område där organisationen agerar          

(GRI 202).  

● GRI 203 beskriver hur organisationens huvudsakliga verksamhet kan ha         

en indirekt ekonomisk påverkan på samhället (GRI 203).  

● GRI 204 berör en organisations anskaffnings praxis och beskriver         

organisationens stöd till lokala leverantörer (GRI 204).  

● GRI 205 adresserar anti-korruption och beskriver vilka handlingar som         

skulle kunna klassificeras som korruption (GRI 205).  

● GRI 206 beskriver konkurrensbegränsande beteende och syftar till de         

handlingar som hämmar konkurrens och främjar till exempel        

monopolverksamhet (GRI 206).  

● GRI 207 berör ämnet skatter och beskrivs som en viktig del för nationers             

stabilitet. Denna standard är dock ny och ersätter inte en äldre. GRI 207             

träder i kraft 1 januari 2021. (GRI 207) 
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3.3 Referensramssammanfattning  

Ramverket för arbetet sammanfattas i figuren nedan: 

 

Figur 3.2 Referensramssammanfattning (Författarnas illustration, 2019) 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer GRI:s riktlinjer och index att användas som kodning för             

hur empirin samlas från årsredovisningarna. Först kommer en presentation av          

företagen och sedan utifrån varje perspektiv presenteras informationen som         

samlats in. Diagrammen som redovisas efter varje perspektiv är det          

procentuella resultatet från poängsystemet som används som analysmetod. 

4.1 Presentation av företagen 

4.1.1 Universal  

Universal Music Group Sweden är ett musikbolag med säte i Stockholm som            

arbetar med distribution av musik både digitalt och fysiskt. De tillhör koncernen            

Vivendi S.A. som har sitt huvudsäte i Paris, Frankrike. År 2018 hade Universal i              

Sverige en nettoomsättning på 608,4 miljoner kronor. Universal hänvisar till          

koncernens hållbarhetsrapport som utgår från GRI:s riktlinjer. Vivendi S.A.         

arbetar också på olika marknader som: musik, film, tv och dataspel. (Universal            

Music AB, 2019) 

4.1.2 Sony Music  

Sony Music Entertainment Sweden AB är ett musikbolag med säte i Stockholm.            

Deras verksamhet inkluderar produktion, försäljning och marknadsföring av        

inspelad musik. Under räkenskapsåret 2018 hade Sony Music en         

nettoomsättning på 376,3 miljoner kronor. Sony Music Entertainment Sweden         

AB tillhör koncernen Sony Corporation som har sitt huvudsäte i Tokyo, Japan.            

Sony Music Entertainment Sweden AB hänvisar till koncernens        

hållbarhetsrapport som redovisas utefter GRI:s riktlinjer samt GRI:s index. Sony          

är ett företag som är involverade i många olika marknader som: telefoni, musik,             

teknologi och spel. (Sony Music Entertainment Sweden AB, 2019) 
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4.2 Ekologisk perspektiv  

4.2.1 Universal 2017 ekologiskt perspektiv 

Utefter kategorin material i det ekologiska perspektivet av Universals         

årsredovisning 2017, redogör de för sin materialanvändning. Mestadels består         

materialet av papper och polykarbonater. Papper används i den administrativa          

verksamheten och för att producera produktförpackningar. Polykarbonater       

används för produktion av CD-skivor och DVD-skivor. Enligt moderbolaget         

Vivendi S.A. är optimering av deras råvaror en viktig faktor för att skydda             

miljön. Koncernen rapporterar även att många dotterbolag vidtagit åtgärder för          

att minska deras miljöpåverkan. Under 2017 har även deras råvaruanvändning          

minskat med 1,34% vilket är en minskning med 257 ton. Detta eftersom att             

musikströmning har börjat ersätta en del av den fysiska CD-försäljningen. Dock           

har deras konsumtion av kartongförpackningar för produkter ökat på marknaden          

med 18%. Denna ökning ska dock bero på en miss av inrapportering från 2016,              

generellt har kartongförbrukningen minskat med 4,5% jämfört med föregående         

år. (Universal Music AB, 2018) 

 

Koncernen nämner även i årsredovisningen om ämnet energi, då 12,91% av all            

energikonsumtion inom organisationen härstammar från återvunnen energi. I        

koncernens årsredovisning nämner de att de arbetar utefter ISO 50001 för att            

effektivisera sin energiförbrukning. För att minska sin energiförbrukning inom         

koncernen har de börjat använda sig av ett nytt system för värme och belysning.              

Det nämns dock inget om energikonsumtion utanför organisationen eller hur de           

ska minska energibehovet för sina produkter eller tjänster. (Universal Music          

AB, 2018) 

 

Inom kategorin vatten nämner koncernen att de inte rapporterar något om detta            

då det inte anses relevant. Koncernen förklarar att de inte har någon direkt             
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påverkan på området vatten. Det finns ingen information i årsredovisningen          

kring området biologisk mångfald. (Universal Music AB, 2018) 

 

Koncernen rapporterar om deras indirekta, direkta och övriga indirekta         

växthusgasutsläpp. Detta visas i en tabell som beskriver hur mycket som           

organisationen släpper ut inom varje kategori. De nämner även att de arbetar för             

att minska sitt växthusgasutsläpp. Koncernen anser dock att deras         

växthusgasutsläpp inte är av särskilt stor vikt då de inte påverkar utsläppen så             

mycket med sin verksamhet. De rapporterar även om andra betydande          

luftutsläpp som kväveoxider och svaveloxider. Dock nämns inget utsläpp av          

ozonnedbrytande ämnen. (Universal Music AB, 2018) 

 

Gällande avfall och vattenutsläpp finns det inte mycket information om enligt           

GRI:s kriterier. Det koncernen redovisar är en tabell kring hur mycket avfall den             

totala organisationen ger, samt per anställd och hur många anställda som har ett             

pappersorteringssystem. Det finns inte någon information kring       

miljösammanhang, men deras leverantörer bedöms enligt miljökriterier då det är          

av betydelse att ta hänsyn till socialt och miljömässigt ansvar. (Universal Music            

AB, 2018) 

4.2.2 Universal 2018 ekologiskt perspektiv 

Utefter det ekologiska perspektivet från GRI:s riktlinjer i Universals         

årsredovisning 2018 redovisar koncernen för hur mycket material som använts i           

vikt och volym. De redovisar även för hur mycket återvunnet material de            

använt. Under 2018 har de även minskat användningen av plast med 18%. Det             

finns ingen information i årsredovisningen angående hur stor andel av deras           

förpackningsmaterial till deras produkter som är från återvunnet material.         

Koncernen rapporterar att inom organisationen under 2018 var 14,38% av all           

energi från återvunnen el. Under 2018 förnyades också Universals ISO 50001           

certifikat. Däremot finns ingen rapportering angående energikonsumtion utanför        

organisationen samt ingen information för att minska energibehovet för deras          
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produkter. För att minska sin generella energiförbrukning inom organisationen         

rapporterar koncernen att de bland annat ska införa ett system som kommer            

spara dem 285 ton CO2. De kommer även införa lampor som använder mindre el              

samt installera ett energihanteringssystem i deras byggnader som kontrollerar         

hur mycket energi som används. (Universal Music AB, 2019) 

 

Koncernen rapporterar i årsredovisningen för 2018 att de använder regnvatten          

till sina toaletter, detta är dock all information som rapporteras inom detta            

område. Det finns även ingen rapportering kring ämnet biologisk mångfald.          

Inom området utsläpp rapporterar koncernen sina direkta, indirekta och övriga          

utsläpp av växthusgaser i volym. Dock finns ingen information kring deras           

intensitet av växthusgasutsläpp. För att minska deras utsläpp av växthusgaser          

har Universal ett “team green” som ska arbeta med att försöka minska            

växthusgasutsläppen inom organisationen. De har även personal som ska se till           

att miljömässiga riktlinjer följs. Slutligen stänger de av alla lamporna vid lunch            

på vissa avdelningar. Det finns dock ingen information om ozonnedbrytande          

ämnen, vattenutsläpp eller info angående kväveoxider, svaveloxider och andra         

betydande luftutsläpp. (Universal Music AB, 2019) 

 

Koncernen redovisar för deras totala mängd avfall, de nämner även att det finns             

transport av farligt avfall men inget om betydande läckage. De har även gjort en              

undersökning ifall leverantörer kan ha en negativ miljöpåverkan under 2018 där           

de även nämner en lista på alla underleverantörer till deras leverantörer. Det            

nämns inget om påverkade vattendrag av vattenutsläpp eller en bristande          

efterlevnad av miljölagar och inget om nya leverantörer som bedöms efter           

miljökriterier. (Universal Music AB, 2019) 

4.2.3 Sony Music 2017 ekologiskt perspektiv 

I enlighet med GRI:s riktlinjer utefter det ekologiska perspektivet har Sonys           

koncern i deras årsredovisning redovisat för hur mycket material som använts.           

Det använda materialet har 2017 uppgått till 578 tusen ton och mängden            
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återvunnet material som använts har uppgått till 76 tusen ton. Det redovisas            

inget ifall något av organisations produkter eller förpackningsmaterial skulle         

vara återvunnet. (Sony Music Entertainment Sweden AB, 2018) 

 

Koncernen redovisar för sin energikonsumtion omräknat i utsläpp och under          

2017 har Sonys koncern konsumerat 1900 t-CO₂ som är energirelaterat. De           

redovisar även hur mycket energikonsumtion som skett utanför koncernen, men          

inget om deras energiintensitet. Under 2017 rapporterar koncernen att de har           

minskat sin energiförbrukning genom att använda ett energieffektivt        

luftkonditioneringssystem. Deras energibehov har även sjunkit med 50% sedan         

2013. (Sony Music Entertainment Sweden AB, 2018) 

 

Sonys koncern rapporterar även att den totala vattenanvändningen som         

koncernen i Europa har använt ligger på 505 069 m3 vatten. Det rapporteras             

dock ingenting om vattenkällor som skulle påverkas av vattenanvändningen         

eller ifall något av det använda vattnet kommer från återvunnet vatten. (Sony            

Music Entertainment Sweden AB, 2018) 

 

Koncernen rapporterar om deras operativa platser då dessa är nära kopplade till            

naturen och ekosystemen runt om. De beskriver även hur organisationen arbetar           

med sin påverkan på den biologiska mångfalden. Det finns dock ingen           

information kring att återställa livsmiljöer eller ifall det finns rödlistade arter           

enligt IUCN (ett internationellt organ för naturskydd, hållbar utveckling och          

biologisk mångfald) som kan bli påverkade av deras verksamhet. Koncernen          

rapporterar även att i Europa har direkta utsläpp av växthusgaser har uppgått till             

1900 t-CO2 och att indirekt energi kopplade till utsläppet av växthusgaser har            

uppgått till 428 t-CO2. Det rapporteras ingenting om övriga indirekta utsläpp av            

växthusgaser eller om växthusgasutsläppens intensitet. Däremot har Sony        

minskat sitt växthusgasutsläpp med 3,8% sedan 2016. Sonys koncern         

rapporterar också om att de har förbjudit användningen av ozonnedbrytande          
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ämnen, men under 2017 har de släppt ut 84 ton kväveoxider och fyra ton              

svaveloxider. (Sony Music Entertainment Sweden AB, 2018) 

 

Sonys koncern redogör för den totala mängden avfall som har uppgått till 4 870              

ton 2017 och i Europa har de återvunnit 5 057 ton avfall. Det rapporteras inget               

om något betydande läckage. Koncernen rapporterar även om farligt avfall vilka           

de har delat upp i fyra klasser. Klass ett är det farligaste avfallet och ett avfall                

som de inte hanterar. Det rapporteras inget om vattendrag som skulle påverkas            

av vattenutsläpp eller om organisationen har brustit i efterlevnaden av någon           

miljölag. Deras nya leverantörer bedöms dock efter miljökriterier och de          

kontrollerar att deras nuvarande leverantörer följer deras miljövärdegrund.        

(Sony Music Entertainment Sweden AB, 2018) 

4.2.4 Sony Music 2018 ekologiskt perspektiv 

Efter GRI:s riktlinjer från det ekologiska perspektivet har Sonys koncern          

redovisat för hur mycket använt och återvunnet material som organisationen          

brukat under 2018. Under 2018 har hela koncernen använt 510 tusen ton            

material och 69 tusen ton återvunnet material. Det finns ingen information ifall            

någon av deras produkter och deras förpackningsmaterial skulle vara återvunnet.          

Koncernen rapporterar även för hur mycket energikonsumtion som skett inom          

organisationen och utanför. De redogör i en tabell för hur mycket el, gas,             

förnybar energi och annan energikonsumtion som förbrukats. Koncernen        

redogör även för hur mycket energi som konsumeras för deras olika produkter.            

Det finns ingen rapportering om Sonys energiintensitet, men koncernen redogör          

för att de har minskat sin energiförbrukning med 51% sedan 2013. (Sony Music             

Entertainment Sweden AB, 2018) 

 

Koncernen rapporterar att deras totala vattenanvändning 2018 i Europa var 44           

190 m3 vatten. Det finns ingen information ifall vattenkällor skulle påverkats av            

deras vattenanvändning, men de använder sig av regnvatten vilket är återvunnet           

vatten. Koncernen rapporterar att deras anläggningar är i nära kontakt med           
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naturen och ekosystem vilket är därför de har mål för att skydda den biologiska              

mångfalden. Mål som koncernen har satt är ett “Green star” program som            

startades 2011. Detta program finns för att Sony ska förbättra sin miljöpåverkan            

så att de kan skydda miljön. Under 2018 rapporterar koncernen även hur de ska              

skydda och återställa livsmiljöer samt att de redan har gjort detta på vissa             

platser. Det finns dock ingen information ifall deras verksamhet berör områden           

där nationellt skyddade arter lever. (Sony Music Entertainment Sweden AB,          

2018) 

 

Sonys koncern rapporterar om deras indirekta och direkta utsläpp av          

växthusgaser inom Europa, direkta utsläpp har uppgetts till 1 430 t-CO2 och            

indirekta utsläpp har uppgetts till 323 t-CO2. Det finns dock ingen information            

om övriga indirekta utsläpp samt inget om växthusgasutsläppens intensitet.         

Koncernen rapporterar dock att deras växthusgasutsläpp minskat med 14%         

sedan 2015 och att ozonnedbrytande ämnen nu även är förbjudet inom           

koncernen. Gällande utsläpp av kväveoxid och svaveldioxid rapporterar        

koncernen att de under 2018 har släppt ut 89 ton kväveoxid och nio ton              

svaveldioxid. Deras totala vattenutsläpp har i Europa uppgått till 40 195 m3.            

(Sony Music Entertainment Sweden AB, 2018) 

 

Koncernen redogör för organisationens totala mängd avfall och        

hanteringsmetod. I Europa har det genererats totalt 4 879 ton avfall och 4 701              

ton avfall har återvunnits. Koncernen rapporterar även om betydande läckage          

som har uppgått till ett ton samt att de rapporterar om farligt avfall som              

behandlats. Det finns ingen information om vattendrag som skulle påverkats av           

vatten utsläppen eller om de brister i efterlevnad av någon miljölag. Koncernen            

redogör för att deras nya leverantörer bedöms efter miljökriterier som ingår i            

deras uppförandekod. Deras nuvarande leverantörer kontrolleras likaså       

sporadiskt efter dessa kriterier. (Sony Music Entertainment Sweden AB, 2018) 
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4.3 Socialt perspektiv  

4.3.1 Universal 2017 socialt perspektiv 

I den svenska årsredovisningen från Universal 2017 rapporteras det att sex nya            

personer anställdes under 2017, vilket resulterade i att procenten för anställda           

män minskade inom det svenska dotterbolaget. I koncernen årsredovisning finns          

även totala nyanställningar och information kring personalomsättning. Det finns         

ingen information kring ifall de finns någon fördel med att vara heltidsanställd            

gentemot deltids- eller visstidsanställd. Föräldraledigheten förklarar koncernen       

att de försöker få jämlik i hela organisationen och att alla anställda åtminstone             

får tolv veckors betald ledighet. Angående uppsägningstid finns ingen         

information i koncernens årsredovisning, men i den svenska dotterbolagets         

årsredovisning står det att de följer BFNAR 2012:1 riktlinjer. Det finns ingen            

information kring personal som medverkar i hälsouppdrag, däremot rapporteras         

det mycket kring andra hälsoorgan som personalen och organisationen följer.          

Under räkenskapsåret 2017 har det rapporterats 46 arbetsrelaterade skador och          

sjukdomar. Koncernen redovisar dock för att anställda inte har en hög risk för             

skada eller sjukdom relaterade till sitt arbetsområde då 0.01% av de anställda            

utgörs av en risk. (Universal Music AB, 2018) 

 

I den svenska årsredovisningen är det kollektivavtalet som täcker områdena          

hälsa och säkerhet. I koncernen redovisar de att den genomsnittliga          

upplärningstiden per anställd är 15,1 timme samt att det finns “training           

program” som anställda får ta del av. Det finns ingen information angående            

anställda som får ta del utvecklingssamtal eller karriärsutvecklingstips i         

årsredovisningen. Koncernen rapporterar kring mångfalden i sin ledning. Detta         

redovisas i en tabell som beskriver hur ledningen är fördelat på kön och var de               

har sina arbetsområden. Det finns dock ingen information angående förhållandet          

mellan grundlön och ersättning mellan könen. Enligt koncernen arbetar de          

mycket mot diskriminering och de har många program i organisationen som ska            
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förebygga diskriminering. Det står dock inget om någon händelse där          

diskriminering ägt rum. (Universal Music AB, 2018) 

 

Enligt koncernens årsredovisning tar de hänsyn till föreningsfriheten och         

kollektiva förhandlingar i hela organisationen, de nämner dock inte någon          

situation då dessa friheter skulle utgöras för någon risk. Vid verksamhet där det             

finns en risk för barnarbete har koncernen strikta regler för att motverka detta.             

Vid deras filminspelningar där det förekommer barn vid inspelningar har de           

strikta regler. De förbjuder all obligatoriskt eller tvingande arbete, och          

koncernen samarbetar med United Nations. Dock finns ingen information i          

årsredovisningen kring ifall organisationen skall ha överträtt rättigheter för         

inhemsk befolkning eller ifall andra verksamheter blivit granskade utefter         

mänskliga rättigheters praxis. (Universal Music AB, 2018) 

 

Koncernen rapporterat att de ingår i verksamheter med lokala         

samhällsengagemang och utvecklingsprogram men däremot rapporteras det       

inget om verksamheter som skulle kunna ha en betydande negativ påverkan på            

de lokala samhällena. En negativ social effekt i leverantörskedjan som          

koncernen rapporterar om är en händelse i Italien med Telecom då den italienska             

regeringen gått in och genomfört särskilda åtgärder. Det rapporteras inget          

angående något politiskt bidrag till organisationen. (Universal Music AB, 2018) 

 

Universals koncern har gjort en bedömning på hälso- och säkerhetspåverkan på           

deras produkter och tjänstekategorier, men det finns ingen rapportering kring          

ifall det skett några incidenter som berör detta område. Det finns heller ingen             

rapportering angående krav på deras produkter. Dock har koncernen rapporterat          

att det skett en incident då felaktig finansiell information givits ut som berör             

GRI 417-2s område, marknadsföring och märkning. Det rapporteras inget om          

klagomål rörande kunders integritet men det rapporteras att koncernen fått          

stämningsansökningar kring att de givit ut felaktig finansiell information och          

även för att de arbetat med konkurrenter. (Universal Music AB, 2018) 
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4.3.2 Universal 2018 socialt perspektiv 

Utifrån det sociala perspektivet i GRI:s riktlinjer har Universals redovisning från           

2018 i Sverige rapporterat om att de har åtta nya anställningar. Vilket har lett till               

1% mer män på arbetsplatsen sen föregående år. Koncernen rapporterar även om            

fördelar som ges till heltidsanställda gentemot deltids eller visstidsanställda.         

Under kategorin föräldraledighet rapporterar koncernen att de ger alla anställda          

fyra veckors betald ledighet under barnets första år. Under 2018 har 35% av             

Universals anställda män tagit ut föräldraledighet. Koncernen redovisar även hur          

de ska hantera uppsägningstiden i organisationen, dock inte hur mycket tid           

personalen ska få. De redovisar även att de har personal som medverkar i             

hälsouppdrag vid namn “Health4brands” för att få ihop gruppers         

hälsokommunikation, utöver detta arbetar Universals koncern mycket med hälsa         

och säkerhet. (Universal Music AB, 2019) 

 

Koncernen redovisar att de har haft 83 arbetsrelaterade skador 2018 gentemot           

105 arbetsrelaterade skador som skedde år 2017. Det finns dock ingen           

information angående anställda som har hög risk för skada eller sjukdom           

relaterat till deras arbetsområde. Det fackliga avtalet i den svenska          

årsredovisningen är kollektivavtalet. Under 2018 är den genomsnittliga        

upplärningstiden 12,8 timmar per anställd, 68% av de anställda har blivit           

utbildade 2018 och 57% av de anställda blev utbildade under 2017. Det finns             

även många program för anställda att nyttja för utvecklas. Under 2018 har 1 291              

stycken anställda gått från deltid till heltidsarbete och de har även anställda med             

funktionshinder. (Universal Music AB, 2019) 

 

Universals koncern rapporterar att 49% av alla anställda är kvinnor och att 46%             

av alla Universals chefer är kvinnor. Den svenska årsredovisningen visar ingen           

uppdelning kring kön och lön, men det finns information på hur de har räknat på               

lönerna till personalen generellt. Koncernen redovisar även att de arbetar mot           

diskriminering och har ett visselblåsare program som ska göra det lättare för            
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anställda att anmäla händelser inom diskriminering. De arbetar även specifikt          

mot att personer med funktionshinder inte ska bli diskriminerade och i en            

händelse som ägde rum 2018 fick Universal att betala tre miljoner euro i             

ersättning. Under 2018 har 4 232 anställda av Universal genomgått en           

utbildning diskriminering som utgör 51% av hela organisationen. (Universal         

Music AB, 2019) 

 

Universals årsredovisning och specifikt koncernen rapporterar om att        

organisationen ska ha föreningsfrihet. Under 2018 gjordes 143 pro bono          

kampanjer. Angående verksamhet och vid leverantörer som skulle kunna         

innebära barnarbete har koncernen rapporterat mycket; de arbetar utefter Unicef          

riktlinjer; de har en “ethic character center” som ska se till att alla följer etiska               

antaganden; och de skyddar tonåringar och barn i verksamheten. För att alla som             

arbetar inom Universal Music ska arbeta utefter mänskliga rättigheters praxis          

har de ett “vigilance program”. De har även en ny kod under 2018 som              

behandlar mänskliga rättigheter och andra friheter. Alla verksamheter inom         

organisationen följer dessa riktlinjer. Det finns inga rapporterade incidenter         

gällande överträdelse mot inhemsk befolkning. (Universal Music AB, 2019) 

 

Koncernen rapporterar att de har verksamheter för lokalt samhällsengagemang,         

under 2018 har de tillsammans med Havas Groupe byggt åtta nya byar i världen.              

De rapporterar dock inget om verksamheter som skulle kunna ha någon negativ            

påverkan på de lokala samhällena. Enligt koncernen har de granskat sin           

leverantörskedja 2018 för att förebygga risken för korruption. Detta för att få en             

analys kring var risker kan finnas och hur de ska hantera dessa risker. Det finns               

dock ingen information i årsredovisningen från 2018 som visar på politiska           

bidrag, att de gjort en bedömning på sina produkter efter hälsa och säkerhet eller              

att det skett någon incident rörande detta område. Enligt koncernen har de            

märkningskrav på sina produkter och har specialister inom marknadsföring som          

sköter detta. Det finns ingen information kring incidenter där oenighet skett           

inom marknadsförings kommunikationen, och några väsentliga klagomål kring        
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kunders integritet rapporterades inte. Dock rapporterar koncernen att de blivit          

stämda för att ha brutit mot en lag och en överenskommelse. (Universal Music             

AB, 2019) 

4.3.3 Sony Music 2017 socialt perspektiv 

Utefter GRI:s riktlinjer har Sony Music rapporterat om nyanställningar och          

deras personalomsättning i årsredovisningen. Under år 2017 har tre personer          

avskedats vilket har resulterat att andelen män har ökat från 52% till 59%.             

Koncernen rapporterar även om sin personalomsättning och nyanställningar. Det         

finns dock ingen rapportering ifall det ges några fördelar till heltidsanställda           

gentemot deltids eller visstidsanställda. Koncernen rapporterar även om        

föräldraledighet som uppges vara 20 dagars betald ledighet för alla anställda,           

kvinnor får ett år ledigt. Det finns ingen information angående någon minimum            

uppsägningstid på grund av förändringar i verksamheten. (Sony Music         

Entertainment Sweden AB, 2018) 

 

Enligt koncernens rapportering i årsredovisningen från 2017 medverkar all         

personal i utbildning om hälsa och säkerhet. I Europa finns det 21 anställda som              

har uppdrag inom detta område. Koncernen rapporterar även om skador och           

arbetsrelaterade sjukdomar, men det finns dock ingen information om anställda          

med hög risk för skada eller sjukdom relaterade till deras arbetsområde. Det            

rapporteras även av koncernen att det finns program för att förbättra personalens            

färdigheter samt att de även har ett program för personal som ska hjälpa dem att               

byta position för att utvecklas. Varje november har hela Sonys organisation           

“Career month” där det hålls olika event för att bygga upp anställda och under              

denna månad har de även möjlighet att få utvecklingssamtal. (Sony Music           

Entertainment Sweden AB, 2018) 

 

Sonys koncern rapporterar om deras mångfald i styrorgan och antal anställda.           

16,7% av alla koncernens direktörer är kvinnor och i koncernens styrorgan är            

4,9% kvinnor, i hela koncernen är 34% kvinnor och 25% kvinnor har            

 43 (83) 



 

chefspositioner. Det finns dock ingen rapportering om förhållandet mellan         

grundlön och ersättningar mellan könen. Angående området diskriminering och         

deras åtgärder mot detta har koncernen en “speak up/listen up” kultur. De har             

även olika kanaler på internet som anställda kan rapportera till angående           

diskrimineringshändelser. För att verksamheter och leverantörer ska följa        

föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar rapporterar koncernen att de        

övervakar sina leverantörer så att de följer “Sonys Supply Chain Code of            

Conduct”. Koncernen rapporterar om verksamheter och leverantörer där det kan          

finnas risk för barnarbete och koncernen har varit orolig för att det kan             

förekomma barnarbete i Kongo. Överlag förbjuder Sonys “Code of Conduct” all           

form av tvingat arbete och speciellt barnarbete och de förväntar sig att alla deras              

leverantörer följer dessa principer. (Sony Music Entertainment Sweden AB,         

2018) 

 

Koncernen rapporterar att de utbildar de anställda efter mänskliga rättigheters          

praxis och rutiner, men de redovisar inte för ifall någon säkerhetspersonal skulle            

vara utbildad. Det finns inte heller någon information ifall någon incident           

gällande överträdelse mot inhemsk befolknings rättigheter ägt rum. Det finns          

ingen information ifall verksamheter blir granskade direkt utefter mänskliga         

rättigheters praxis, men de granskas utefter Sonys “Code of Conduct”. Det finns            

inte heller någon information angående någon investering i kontrakt som          

innehåller villkor om mänskliga rättigheter eller ifall de har granskat detta.           

(Sony Music Entertainment Sweden AB, 2018) 

 

Sonys koncern redogör för deras arbete med det lokala samhället och att de har              

olika program för samhällsengagemang. De rapporterar dock ingenting om         

verksamheter som skulle ha betydande negativ påverkan på det lokala samhället.           

Koncernen rapporterar även att de granskar sina nya leverantörer efter deras           

“Supply Chain Code of Conduct”, där basen är att de ska följa mänskliga             

rättigheter, arbetsförhållanden, hälsa, säkerhet och miljöskydd. Men skulle        
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någon av deras leverantörer inte följa detta så vidtas åtgärder mot detta direkt             

enligt koncernen. (Sony Music Entertainment Sweden AB, 2018) 

 

Det finns ingen information kring något erhållet politiskt bidrag i          

årsredovisningen från 2017. Koncernen redogör för att de bedömer sina          

produkters hälso- och säkerhetspåverkan. För alla sina elektroniska produkter         

har de ISO 90001 certifikat. För att hantera incidenter där deras produkter kan             

ha en säkerhets- och hälsopåverkan använder de sig av ett specifikt           

feedbacksystem för kunder. Koncernen redovisar även att de har krav på sina            

produkter och märkningskrav. Deras produkter har krav på sig då flertalet           

produkter har hundratals bitar som är gjorda av kemiska substanser. De olika            

länderna har också annorlunda krav på vilken information som ska finnas och            

förklaras. Det finns dock ingen information kring incidenter kring oenighet          

rörande produkters information och märkning. Det finns inte heller någon          

information kring någon konflikt angående marknadsföringskommunikation,      

klagomål kring kunders integritet eller där oenighet med lagar inom den social            

och ekonomiska sektorn ägt rum. (Sony Music Entertainment Sweden AB,          

2018) 

4.3.4 Sony Music 2018 socialt perspektiv 

Efter det sociala perspektivet har Sony Music Entertainment Sweden AB          

redovisat i sin årsredovisning från 2018 om nyanställningar och         

personalomsättning. Inom det svenska dotterbolaget har det anställts tio         

personer och den procentuella mängden män har minskat. Koncernen redogör          

för att alla anställda får 20 dagars betald föräldraledighet. Det finns ingen            

information kring några fördelar för heltidsanställda gentemot deltids eller         

visstidsanställda, samt ingen information om någon uppsägningstid. Koncernen        

rapporterar också om deras hälsouppdrag; under 2018 har Sony påbörjat ett           

arbetsmiljösyn-program som arbetar mot en nollvision mot skador och         

sjukdomar. De har även fem mål som de vill nå innan 2021. På alla              

verksamhetsområden ska de övergå till ISO 45001 standard, reducera olyckor          
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orsakade av osäkert beteende och minska hälsorisker. På deras         

tillverkningsplatser ska de förvara kemiska ämnen bättre och minska olyckor          

orsakade av maskineri. Koncernen redogör också för antalet arbetsrelaterade         

skador som skett under året, hur många arbetsdagar som gått förlorade på grund             

av arbetsskador och hur ofta det sker en arbetsskada. Det rapporteras dock inget             

om ifall några anställda har hög risk för skada eller sjukdom relaterade till sitt              

arbetsområde. (Sony Music Entertainment Sweden AB, 2019) 

 

Sonys svenska dotterbolag rapporterar inget om några fackliga avtal i Sverige,           

men koncernen hänvisar till deras arbetsmiljösyn som fackligt avtal. Det          

rapporteras inget om någon genomsnittlig upplärningstid per anställd.        

Koncernen rapporterar om deras program för att förbättra anställdas möjligheter,          

årligen har de i november sitt “Career Month at Sony” för           

utvecklingsmöjligheter och över 7000 anställda har fått nya positioner på grund           

av detta program. Programmet “Career Month at Sony” erbjuder även          

utvecklingssamtal och karriärtips. (Sony Music Entertainment Sweden AB,        

2019) 

 

Koncernen rapporterar om sin mångfald i styrorgan och anställda, men det finns            

dock ingen information mellan grundlön och ersättning mellan könen. För att           

arbeta mot diskriminering rapporterar koncernen att de har sin “speak up/listen           

up” kultur där anställda kan anmäla händelser. Programmet finns tillgängligt          

över telefonen dygnet runt på 52 språk. Koncernen redogör även för att deras             

program “Supply Chain Code of Conduct” som innefattar både organisationens          

verksamhet samt leverantörer, programmet förbjuder tvingat arbete, barnarbete,        

inhumana arbetsförhållanden och diskriminering. Utefter “Supply Chain Code        

of Conduct” granskare de även sina egna verksamheter, nya leverantörer och           

befintliga leverantörer efter mänskliga rättigheters praxis och rutiner. Det finns          

dock ingen information ifall säkerhetspersonal är utbildad i rättigheters praxis          

och rutiner samt några incidenter där överträdelse mot inhemsk befolknings          

rättigheter ägt rum. (Sony Music Entertainment Sweden AB, 2019) 
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Sonys koncern rapporterar om sitt lokala samhällsengagemang. Sony har en          

slogan, “For the Next Generation”, där Sony vill hjälpa framtida generationer           

inom globala sociala problem. Detta är verksamt inom alla regioner som Sony            

har verksamheter i. Koncernen rapporterar även att deras anställda är utbildade           

efter mänskliga rättigheter som ingår i deras program “Sony Group Code of            

Conduct”. Sonys nya leverantörer granskas utefter sociala kriterier som ingår i           

denna uppförandekod. Det finns inget rapporterat om verksamheter som skulle          

ha betydande eller potentiell negativ påverkan på lokala samhällen. Koncernen          

rapporterar om negativa sociala effekter som skulle kunnat ske i deras           

leverantörskedja. Under 2016 ändrade Sony sin “Supplier Code of Conduct” till           

“Sony Supply Chain of Conduct” som finns för att Sony ska kunna hantera             

händelser i deras leverantörskedja. Dessa kan vara händelser som har en negativ            

social effekt. Det finns ingen information ifall Sony har fått något politiskt            

bidrag. (Sony Music Entertainment Sweden AB, 2019) 

 

Koncernen rapporterar att de har en “Quality Management System” som finns           

för att bedöma alla produkters kvalitét under hela produktens livscykel. Det           

rapporteras dock inget om incidenter där deras produkter skulle kunna ha en            

negativ hälso- och säkerhetspåverkan, men koncernen rapporterar mycket om         

sitt kundfeedback-system. Koncernen rapporterar att deras produkter har olika         

märkningskrav beroende på vilket land produkten är verksamt, men Sony har           

även skapat en egen global standard för hur de ska hantera kemiska substanser i              

deras märkning. Det finns ingen information om någon incident i samband med            

produkter eller tjänster information och märkning. Det finns ingen information          

om incidenter som skett i samband med marknadsförings kommunikation, samt          

ingen information om klagomål rörande kunders integritet eller ifall någon lag           

inom det sociala och ekonomiska området beträtts. (Sony Music Entertainment          

Sweden AB, 2019) 
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4.4 Ekonomiskt perspektiv  

4.4.1 Universal 2017 ekonomiskt perspektiv 

Enligt det ekonomiska perspektivet från GRI:s riktlinjer rapporteras det direkta          

ekonomiska värdet som genererats och distribuerats. Den svenska        

årsredovisningen från 2017 redovisar var de får in hur mycket och ifrån vart. De              

redovisar även hur de hanterar utdelningar och hur det distribuerats i           

organisationen. Koncernen rapporterar att den finansiella påverkan som        

organisationen upplever från risker med klimatförändringarna är att det kostar          

dem pengar då de behöver tänka på sin klimatpåverkan. Den svenska           

årsredovisningen redovisar vilka ekonomiska värden som går till pensioner och          

vad som går till styrelsen, det finns även en förklaring om vad som ska göras när                

någon går i pension. Utefter den förmånsbestämda planen utgår den svenska           

årsredovisningen efter BFNAR 2012:1. (Universal Music AB, 2018) 

 

Det finns ingen i rapportering att organisationen fått något finansiellt av någon            

regering. Det finns inte heller någon rapport på förhållandet mellan          

ingångslönen uppdelat på kön jämfört med den lokala minimilönen. I den           

svenska årsredovisningen står det att alla anställda är från Sverige, men ingen            

information ifall ledningen anställts från det lokala samhället. Det finns ingen           

information då organisationen gett stöd i form av infrastrukturinvesteringar eller          

tjänster. Koncernen rapporterar att de har investerat i olika saker som lätt till en              

indirekt ekonomisk påverkan. Koncernen rapporterar även att de bryr som          

mycket om lokala leverantörer eftersom att de vill stryka lokala kulturer, men            

det finns dock inga siffror på hur mycket av leverantörsbudgeten som läggs på             

lokala leverantörer. Det finns heller ingen information i årsredovisningen som          

visar på att verksamheter blivit granskade efter korruption. Koncernen         

rapporterar att de har ett program för deras anställda för att motverka korruption             

och genom att ha detta program har de en regelbunden dialog med alla             

avdelningarna. Det finns dock ingen information i årsredovisningen där         
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incidenter av korruption ägt rum eller där rättsliga åtgärder skett för att            

konkurrensbegränsat beteende, anti-trust och monopolpraxis. Dock skriver det        

mycket om detta ämnet men inga bekräftade händelser. (Universal Music AB,           

2018) 

4.4.2 Universal 2018 ekonomiskt perspektiv 

Utifrån det ekonomiska perspektivet från GRI:s riktlinjer har Universals svenska          

årsredovisning från 2018 rapporterat om sina ekonomiska världen, på liknande          

sätt som föregående år. Finns dock ingen information i årsredovisningen kring           

ifall miljöpåverkan haft någon finansiell påverkan eller risk, samt ingen          

information ifall organisationen fått något finansiellt stöd från regeringen.         

Pensionsplanering i den svenska årsredovisningen från 2018 är liknande med          

föregående år, de går efter BFNAR 2012:1. (Universal Music AB, 2019) 

 

Den svenska årsredovisningen från 2018 rapporterar om löner, men inte hur de            

är uppdelat på kön och vad den lokala minimilönen är. Det finns heller inte              

någon information av hur stor del av ledningen som är ifrån det lokala samhället              

samt ingen information om något stöd för infrastrukturinvesteringar. De         

rapporterar dock om deras väsentliga indirekta påverkan i tabellen. (Universal          

Music AB, 2019) 

 

Koncernen rapporterar att de arbetar för att hjälpa det lokala samhället då 84%             

av deras leverantörsbudget går till lokala leverantörer. De granskar och          

kontrollerar verksamheten två gånger om året för att motverka korruption.          

Koncernen rapporterar även att de infört ett visselblåsarsystem där personal kan           

anmäla händelser kring korruption. Utefter Universal koncernens årsredovisning        

redovisar de att de blivit stämda av företaget LLBW et al, på grund av fyra               

finansiella kommunikationsproblem under åren 2000 till 2002, och sedan två          

liknande incidenter under 2012. British Columbia Investment Management        

Corporation stämde också Vivendi S.A. år 2012 efter liknande incidenter. Dessa           
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händelser har börjat genomgå en rättslig process under 2018. (Universal Music           

AB, 2019) 

4.4.3 Sony Music 2017 ekonomiskt perspektiv 

Utefter det ekonomiska perspektivet från GRI:s riktlinjer rapporterar Sony         

Music Entertainment Sweden AB i sin årsredovisning från 2017 om sina           

ekonomiska värden och hur de har utdelats. Koncernen redogör för att de kan             

påverka klimatförändringar finansiellt genom att fortsätta delta i “WWF’s         

Climate Savers Programme” som finns för att minska växthusgasutsläppen.         

Sonys koncern ger även ut stöd vid stora katastrofer runt om i världen. I Sonys               

svenska årsredovisning rapporterar de att de har avgiftsbestämda pensioner,         

koncernen rapporterar även om pensioner där de har ett speciellt          

pensionsprogram för Sony. Det finns inget rapporterat i årsredovisningen som          

skulle påvisa något finansiellt stöd från regeringen. (Sony Music Entertainment          

Sweden AB, 2018) 

 

Det finns inte någon rapportering i årsredovisningen om förhållandet mellan          

ingångslönen uppdelat på kön jämfört med minimilönen. Det finns inte heller           

någon information ifall någon av ledningen anställts från det lokala samhället,           

dock rapporterar koncernen att de vill anställa personer från det lokala           

samhället. Koncernen rapporterar om olika infrastrukturinvesteringar som Sony        

gjort under 2017. Det finns dock ingen information om någon indirekt           

ekonomisk påverkan, eller hur mycket av leverantör budgeten som läggs på           

lokala leverantörer. (Sony Music Entertainment Sweden AB, 2018) 

 

Sonys koncern rapporterar även hur de granskar verksamheter för att förebygga           

korruption, detta genom sin uppförandekod som de även utbildar all sin personal            

utefter. Sony förbjuder all form av korruption och uppdaterar sina kriterier i takt             

med nya lagar. För att vidta åtgärder vid korruption har de även en             

anti-korruptionspolicy. Sonys koncern redogör även för att de vill genomföra          
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uppgörelser baserat på rättvisa och gör detta genom att arbetar utefter etiska            

affärsvärderingar. (Sony Music Entertainment Sweden AB, 2018) 

4.4.4 Sony Music 2018 ekonomiskt perspektiv 

Utefter det ekonomiska perspektivet från GRI:s riktlinjer har Sony Music          

Entertainment Sweden AB redogjort för sina direkta ekonomiska värden som          

genererats och distribuerats under 2018. Sonys koncern rapporterar om “WWF’s          

Climate Savers Programme” där de har ett fortsatt deltagande för att minska            

klimatförändringarna. I den svenska årsredovisningen rapporterar Sony att de         

har avgiftsbestämda pensionsplaner, de har även en omfattande förklaring hur de           

hanterar pensionen. Det finns ingen information om något finansiellt stöd från           

regeringen i årsredovisningen, samt ingen information om det är någon          

löneskillnad mellan könen. Det rapporteras även inget om ifall någon andel av            

ledningen har ursprung från det lokala samhället. (Sony Music Entertainment          

Sweden AB, 2019) 

 

Koncernen rapporterar om många investeringar i årsredovisningen, men inte vad          

investeringarna har haft för verksamhetsområden. Det finns ingen information         

om Sonys indirekta ekonomiska påverkan eller om hur stor andel av           

leverantörsbudgeten som läggs på lokala leverantörer. Sonys koncern redogör         

för sin uppförandekod och anti-mutor policy för att granska verksamheter          

relaterade till korruption. Alla anställda inom Sony utbildas utefter         

uppförandekoden och anti-mutor policyn och efter anti-korruptions procedurer.        

(Sony Music Entertainment Sweden AB, 2019) 
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5. Diskussion 
I detta kapitel lyfts uppsatsens forskningsfrågor fram i en diskussion uppdelat på            

frågorna, de tre hållbarhetsperspektiven samt företagen.  

5.1 Vilka punkter kan återfinnas i årsredovisningarna som        

går i linje med GRI:s riktlinjer? 

GRI:s index är väldigt omfattande och har många kategorier som dessa är            

indelade i. För att få en överblick över vad som fanns och inte fanns i               

hållbarhetsrapportering delade vi upp innehållet i de tre olika         

hållbarhetsperspektiven. Dessa är mer ingående i bilaga 2 där alla kategorier och            

index finns med. Följande staplar är en visuell presentation över företagens           

utveckling inom de olika perspektiven baserat på vårt poängsystem.  

5.1.1 Ekologiskt perspektiv  

 

Figur 5.1 Ekologiskt perspektiv hos båda företagen. (Författarnas illustration, 2020)  

 

Poängsystemet berättar att i Universals hållbarhetsredovisning var det        

ekologiska perspektivet bättre utformat år 2017 än 2018. Det förstnämnda året           

fick de 25 poäng av totalt 60, vilket motsvarar totalt 42%. Året därefter har              
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samma nyckeltal sjunkit till 33%. Sony Music har däremot gjort en förbättring            

mellan åren 2017 och 2018 då deras hållbarhetsrapportering utifrån ett          

ekologiskt perspektiv har ökat med 2%-enheter. Överlag är Sony Music bättre           

på ekologisk hållbarhet än vad Universal är. 

 

Inom det ekologiska perspektivet finns det nio kategorier. Av dessa har båda 

företagen lagt mycket fokus på områdena material och utsläpp medan generell 

information finns inom leverantörens miljöbedömning och energi. Vi har noterat 

att båda företagen skriver väldigt lite om avloppsvatten och avfall, biologisk 

mångfald, vatten och miljösammanhang.  

5.1.2 Socialt perspektiv  

 

Figur 5.2 Socialt perspektiv hos båda företagen. (Författarnas illustration, 2020) 

 

Till skillnad från det ekologiska perspektivet har Universal ökat närvaron av           

sociala aspekter i sin hållbarhetsrapportering de två senaste åren. 2018 skriver           

de 16 %-enheter mer om social hållbarhet än vad de gjorde år 2017. Sony Music               

har inte haft lika markant ökning då deras ökning bara är tre %-enheter. 2017              
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redovisade Sony Music mer om social hållbarhet än vad Universal gjorde, men            

2018 gick Universal om Sony Music. 

 

Utifrån vår tabell lägger båda företagen mest fokus på anställning, arbetsmiljö 

och säkerhet, upplärning och utbildning, föreningsfrihet och kollektiva 

förhandlingar, barnarbete, tvingande eller obligatoriskt arbete, mänskliga 

rättigheters bedömningar och leverantörers sociala bedömning. Universal la 

mer fokus på vissa kategorier som inte Sony gjorde och tvärtom. Det som 

Universal la mer energi på var relationer mellan anställda och ledningen samt 

socioekonomisk efterlevnad. Sony var bättre på punkten kundmiljö och säkerhet. 

Inom kategorierna mångfald och lika möjligheter, icke-diskriminering och 

lokala samhällen nämner företagen hur de arbetar men inte mycket mer än det. 

Medan i områdena säkerhetspraxis, rättigheter för inhemsk befolkning, social 

politik, marknadsföring och märkning samt kunders integritet, var 

informationen icke-existerande.  

 

5.1.3 Ekonomiskt perspektiv  

 

Figur 5.3 Ekonomiskt perspektiv hos båda företagen. (Författarnas illustration, 2020) 
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Likt det sociala perspektiv har Universal ökat rapporteringen om sitt          

ekonomiska perspektiv mellan åren 2017 och 2018, och detta ganska markant.           

2017 var deras hållbarhetsrapporter bara 42% utförliga ur det ekonomiska          

perspektivet, men 2018 är samma siffra 62%. Sony Musics redovisning om den            

ekonomiska hållbarheten har dock haft samma stadiga nivå båda åren, 58%.  

 

Det ekonomiska perspektivet består av sex kategorier. Inom detta perspektiv ser 

vi att störst fokus läggs på finansiella resultat och anti-korruption från båda 

företagen. Det företagen lägger minst fokus på är marknadsnärvaro, indirekt 

ekonomisk påverkan och konkurrensbegränsande beteende. Det är bara 

Universals koncern som rapporterar om anskaffnings praxis, medan Sony inte 

nämner det alls. 

5.2 Hur har företagens tillämpning av GRI:s riktlinjer        

utvecklats mellan åren 2017-2018? 

5.2.1 Universal 

 

Figur 5.4 Universals utveckling i alla tre hållbarhetsperspektiv. (Författarnas         

illustration, 2020) 
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Sammanfattningsvis kan vi se att Universal har förbättrat sin         

hållbarhetsrapportering ur det sociala och ekonomiska perspektivet samtidigt        

som de har skrivit mindre utförligt om det ekologiska perspektivet. Vivendi S.A.            

skriver att de anser att organisationen inte har någon stor inverkan på vatten och              

biologisk mångfald och har därför valt att skriva mindre om dessa områden.            

Detta kan vara anledningen till sänkningen i det ekologiska perspektivet. Vi           

anser dock att ökningen på det två andra perspektiven är positiva. Vi tolkar             

nämligen det som att Universal strävar efter förbättring och markant utökar sin            

hållbarhetsrapportering, så länge områdena är relevanta för organisationen.  

 

Universal har gjort en ökning av det sociala perspektivet i sina           

hållbarhetsrapporter. Utifrån vår undersökning så beror denna ökning på         

lanseringen av flertalet nya grupper och avdelningar som arbetar med sociala           

frågor. Dels har Vivendi S.A. utvecklat sitt arbete om etiska antaganden. 2018            

lanserade de ett “ethics center” vars uppgift är att hantera alla frågor med etisk              

grund. Under föregående år, 2017, fanns det främst regler och riktlinjer som            

skulle följas, men det var oklart vem som hade ansvaret för att dessa följs. 2018               

lanserade de även ett efterlevnadsprogram vars ansvarsuppgift är att         

säkerhetsställa att koncernen och tillhörande företag respekterar mänskliga        

rättigheter, friheter, hälsa och säkerhet i organisationens alla delar; leverantörer,          

underleverantörer och avdelningar. Slutligen startade även Vivendi S.A. ett         

projekt de kallar för “New Villages” för att stärka deras lokala engagemang och             

för att ge en bättre service till kunderna. 

 

Mellan åren 2017 och 2018 hade Universal även en drastisk ökning i det             

ekonomiska perspektivet. 2018 skrev de mer omfattande om ekonomisk         

hållbarhet vilket gav dem en ökning på 20%-enheter. Detta anser vi bland annat             

bero på det “whistleblowing-systemet” de lanserade under 2018 för att motverka           

korruption. 2018 valde även Universal att rapportera om att de blivit stämda och             

hur mycket av leverantörsbudgeten som las på lokala leverantörer. Båda dessa           

punkter ger mer poäng i vårt poängsystem.  
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5.2.2 Sony Music 

 

Figur 5.5 Sonys utveckling i alla tre hållbarhetsperspektiv. (Författarnas illustration,          

2020) 

 

För att sammanfatta kan vi se att Sony Music håller en allmänt hög nivå på               

utförligheten i sina hållbarhetsrapporter ur alla tre perspektiven. De har          

dessutom gjort en ökning i två av tre perspektiv. Gällande ekologisk hållbarhet            

kan vi bland annat se att Sony Music mellan åren 2017 och 2018 har sänkt sin                

totala användning av material samtidigt som de har ökat den procentuella           

andelen återvunnet material. Vi anser att detta är en av anledningarna till            

ökningen i det perspektivet. 

 

I Sony koncernens hållbarhetsrapportering är det det sociala perspektivet som          

har fått den största ökningen mellan åren. Detta bland annat på grund av att              

Sony under 2018 har rapporterat mer om nyanställningar inom företaget samt           

delat upp detta mellan män och kvinnor. Samma år introducerade de även en             

arbetsmiljösyn där visionen är att ha noll skador eller sjukdomar relaterat till            

arbetet. I denna vision har Sony satt fem mål som de vill nå innan 2021. Tre av                 

målen gäller alla arbetsplatser och är att övergå till ISO 45001, att minska             
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antalet olyckor orsakade av osäkert beteende samt att sänka hälsorisker. För           

tillverkande platser har de ytterligare två mål vilka är; att bli bättre på att hantera               

kemiska ämnen samt att minska olyckor som orsakas av maskiner. 

 

Mängden och utförligheten av den ekonomiska hållbarhetsrapporteringen har        

hållit samma nivå mellan 2017 och 2018. Vad vi kan läsa av från             

årsredovisningarna är att Sony har välformulerade system både för         

anti-korruption och uppförandekod. När dessa är bra skrivna och har fungerat           

bra i organisationen finns ingen anledning att göra större förändringar. Vi tror att             

det är anledningen till varför det ekonomiska perspektivet inte har sett någon            

förändring.  

5.3 Övrig diskussion 

5.3.1 Konsekvensen av att inte rapportera områden som inte är          

aktuella 

Genom vår empiri kan vi se att båda företagen undviker att lägga energi på att               

rapportera om de områden som de känner att de inte har stor påverkan på. Till               

exempel anser Universal att de inte har en stor påverkan på varken vatten eller              

biologisk mångfald, vilket resulterar i att de får lägre poäng i vårt poängsystem.             

Detta är förståeligt eftersom, precis som Bokföringsnämnden berättar, ska         

“nyttan av informationen vara större än kostnaden för att tillhandahålla den”           

(BFNAR 2012:1, 2017 s.20). Samtidigt blir detta problematiskt i vår uppsats           

eftersom det kan leda till att vårt resultat från poängsystemet blir missvisande.            

Det här kan leda till att vår uppsats porträtterar ett företag sämre än vad det               

egentligen är, bara för att det är en kostnadsfråga huruvida de ska välja att              

rapportera om området eller inte.  

5.3.2 Storlek på koncern spelar roll 

Vi har också noterat att Sony är en mycket större koncern, med verksamheter i              

fler branscher än Universal och att det i Sony koncernens hållbarhetsrapporter           

 58 (83) 



 

finns få områden som de inte rapporterar om. Detta leder överlag till ett bättre              

resultat i poängsystemet och jämför vi de båda företagens räkenskapsår 2017           

skriver Sony koncernen mer omfattande om alla tre perspektiv i sina           

hållbarhetsrapporter än vad Universal gör. Detta går att koppla till den           

forskningen som gjordes av Adam, Hill och Roberts (1998). Där kom de fram             

till att vid större företag hittades mer omfattande hållbarhetsrapporter. Däremot          

rapporterar Sony om vissa områden med en ganska generell text och går inte in              

på djupet. Till exempel vatten och biologisk mångfald.  

5.3.3 Ökning hos socialt perspektiv hos båda företagen  

Vi kan se att det sociala perspektivet har ökat för båda företagen vilket styrker              

den forskningen som Deegan och Rankin gjorde 1997 samt den som Deegan            

gjorde 2002. De kom fram till att hållbarhetsrapporter var ett viktigt verktyg för             

intressenter samtidigt som de berättade att icke-tillverkande företag hade en          

tendens att fokusera främst på social hållbarhet. Detta eftersom det är inom det             

perspektivet som företag lättast kan uppnå legitimitet. Vi tror att detta kan vara             

en anledning till varför just det sociala perspektivet har ökat hos båda företagen.             

Samtidigt kan vi se att hos Sony är det det sociala perspektivet som har lägst               

procentuellt värde av de tre perspektiven. Detta tror vi kan bero på att Sony är               

ett tillverkande företag och därför behöver fokusera mer på miljö och ekonomi            

för att tillfredsställa sina intressenter. I Universals hållbarhetsrapportering är det          

det sociala perspektivet som är mest prioriterat av dem tre, vilket återigen            

styrker Deegans forskning eftersom Universal inte är ett tillverkande företag.  

5.3.4 GRI:s standarder som poängsystem 

Som tidigare nämnt är målet med den nya hållbarhetsredovisningslagen samt          

GRI:s standards bland annat att kunna öka jämförbarheten mellan företag och           

deras hållbarhetsrapportering. Genom vår uppsats har vi bevisat att detta är           

möjligt. Tack vare det poängsystem som vi har tagit fram, som har sin grund i               

GRI:s omfattande standards, kan vi på ett enkelt sätt få en överskådlig bild över              

de olika företagens hållbarhetsrapportering och deras prestation ur de olika          
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perspektiven. Hade dessa standarder inte funnits skulle det vara mycket svårare           

att få fram information som skulle gå att jämföra mellan företagen. GRI:s            

standards ger företagen ett ramverk att förhålla sig till och utan detta ramverk             

tror vi att företagens hållbarhetsrapportering hade varit mindre omfattande samt          

finnas större variation företagen emellan. 

 

Vi vill även lyfta fram att trots att hållbarhetsrapporteringen blir mer utförlig            

behöver det nödvändigtvis inte betyda att själva hållbarhetsarbetet blir bättre.          

Exempel på detta är när Sonys hållbarhetsrapportering kring det ekologiska          

perspektivet har ökat men då organisationen i verkligheten har återvunnit          

mindre avfall än de gjorde året innan.  

 

Som tidigare nämnt har antalet företag som använder sig av GRI:s standards            

ständigt ökat sedan de först introducerades 1997. Det i kombinationen med den            

nyligen stiftade lagen om hållbarhetsrapportering tror vi kommer leda till att allt            

fler företag kommer få upp förståelsen om de fördelar som kommer med att             

genomföra en utförlig hållbarhetsrapportering. Förhoppningsvis leder detta till        

att allt fler företag skriver allt bättre hållbarhetsrapporter. Även om vi, som            

redovisat ovan, har kommit fram till att en utförlig hållbarhetsrapport inte           

behöver betyda ett bra hållbarhetsarbete tror vi att hållbarhetsrapporten i sig kan            

få företag att med tiden förbättra sitt hållbarhetsarbete. Med facit i hand blir det              

lättare för företagen att se inom vilka områden de behöver bättra sig.  
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6. Avslut och summering 
Detta kapitel avslutar forskningen med en summering samtidigt som det tas upp            

ytterligare kunskapsbehov samt ger förslag till framtida forskning.  

6.1 Summering 

6.1.1 Vilka punkter kan återfinnas i årsredovisningarna som går i          

linje med GRI:s riktlinjer?  

Med hjälp av vårt poängsystem kom vi fram till att båda företagen har punkter i               

sin årsredovisning i alla tre hållbarhetsperspektiv. Vi kom även fram till att de             

båda företagen lägger energi och resurser på liknande punkter då dessa visas            

omfattande i hållbarhetsrapporterna. Däremot finns det punkter från GRI:s         

standards som företagen inte tar upp i sin hållbarhetsrapportering. Då det finns            

totalt 77 punkter per år och företag anser vi att en återupprepning av dessa              

punkter skulle bli för omfattande för att passa en summering. Istället går dessa             

att få en överblick över i bilaga 2 i slutet på uppsatsen. Däremot har vi valt att                 

illustrera mängden punkter som respektive företag rapporterar om respektive år.          

I enlighet med vårt poängsystem så fick företagen 0 poäng om punkten inte tas              

upp överhuvudtaget i hållbarhetsrapporterna. Vidare fick företagen 1 poäng om          

de nämnde punkten men inte utförligt, och 2 poäng om de utförligt redovisade             

sitt arbete kring punkten. Dessa illustreras i cirkeldiagrammen nedan. 

 

Universal 2017 2018 

0:or 41,5% 32st av 77st 40,3% 31st av 77st 

1:or 26,0% 20st av 77st 14,3% 11st av 77st 

2:or 32,5% 25st av 77st 45,5% 35st av 77st 

Tabell 6.1 Universals andel punkter (Författarnas illustration 2020) 
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Sony 2017 2018 

0:or 36,3% 28st av 77st 33,8% 26st av 77st 

1:or 14,3% 11st av 77st 15,6% 12st av 77st 

2:or 49,4% 38st av 77st 50,6% 39st av 77st 

Tabell 6.2 Sonys andel punkter (Författarnas illustration 2020) 

6.1.2 Hur har företagens tillämpning av GRI:s riktlinjer utvecklats         

mellan åren 2017-2018? 

Med hjälp av cirkeldiagrammen kan vi överblicka förändringen som har skett           

hos företagen mellan åren 2017 och 2018. Universal har förbättrad sin           

hållbarhetsrapportering eftersom både antalet 0-poäng samt 1-poäng minskade        

samtidigt som 2-poängarna ökade. De måste därför ha förbättrat sin presentation           

av hållbarhetsarbetet i flertalet av GRI:s riktlinjer. 

Sony har också förbättrat sin hållbarhetsrapportering eftersom vi även hos dem           

kan se en minskning i totalt antal 0-poäng samt en ökning i antalet 2-poängare.              

Däremot har deras antal 1-poängare också ökat, men vilket även det kan vara             

positivt. Detta kan bero på att Sony har skrivit om områden som de tidigare inte               

har nämnt alls, men att de fortfarande inte har gett särskilt utförlig information             

om nämnda område. 

6.1.3 Kan man se spår av #MeToo-rörelsen i företagens         

hållbarhetsrapportering? 

Som vi nämnde i början av detta arbete så var anledningen till varför vi valde 

detta forskningsområde #MeToo-rörelsen. #MeToo-rörelsen hade en stor 

påverkan på flera branscher, däribland musikbranschen, och vi ville se om detta 

kunde avspeglas i hållbarhetsrapporteringen. Efter att ha genomfört den här 

forskningen kom vi dock fram till att företagen vi analyserade inte specifikt 

nämnde #MeToo. Vi ville dock se om detta ändå kunde återspeglas i 

hållbarhetsrapporterna, trots att företagen inte använt just termen #MeToo. 

Därför gjorde vi en djupare analys i det sociala perspektivet hos de båda 
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företagen eftersom det är i det perspektivet vi i så fall skulle hitta spår av 

påverkan från #MeToo-rörelsen. #MeToo-rörelsen tog fart hösten 2017 och för 

de företag som har agerat snabbt på denna händelse borde det därför synas i 

hållbarhetsrapporteringen 2018. 

 

 

Figur 6.1 Socialt perspektiv hos båda företagen. (Författarnas illustration, 2020) 

 

Stapeldiagrammet visar i vilken omfattning och utförlighet som de två företagen 

har rapporterat ur det sociala perspektivet. 100% skulle innebära att företag fick 

2 poäng (och därav gjort en väl utformad rapportering) i alla punkter av GRI:s 

riktlinjer i det sociala perspektivet. Universal gjorde en tydlig förbättring och 

ökade detta värde med 16 %-enheter medan Sony gjorde en mindre ökning med 

3% enheter. Går dock denna ökning hos de båda företagen att koppla till 

#MeToo-rörelsen? 

 

6.1.3.1 Sonys förändring i det sociala perspektivet 

Sony hade endast fyra punkter där det hade skett en förändring från föregående 

år. De hade ökat sitt värde i punkterna 412-1 och 412-3; vilka behandlar 

mänskliga rättigheter, samt i punkt 414-2 vilken handlar om leverantörers 

sociala bedömning. Sony hade även sänkt sitt värde i punkten 413-2, vilken 

handlar om verksamheter med betydande aktuell eller potentiell negativ 

påverkan på det lokala samhället. 
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Av dessa punkter anser vi att de som ökade skulle kunna ha en koppling till 

#MeToo och valde därför att se vad Sony faktiskt gjort i dessa områden. De 

anställda hos Sony blir utbildade i mänskliga rättigheter som är en del av Sony 

Groups Code of Conduct. Sony granskar även nya leverantörer för att 

säkerhetsställa att de upprätthåller Sony Groups Supply Chain Code of Conduct. 

Den sistnämnda finns till för att kunna hantera händelser i deras 

leverantörskedja. Dessa kan vara händelser som har en negativ social effekt. 

 

6.1.3.2 Universals förändring i det sociala perspektivet 

Universal hade en förändring i väldigt många punkter, vilket är förklaringen till 

deras stora ökning. Däremot är det få av dessa punkter som går att koppla till 

#MeToo. Exempelvis har Universal skrivit mer omfattande om punkt 411, vilket 

berör rättigheter för inhemskt befolkning. Självfallet är det positivt, men vi kan 

inte dra en koppling från den punkten till #MeToo-rörelsen. 

 

En punkt som däremot skulle kunna argumenteras har en stark koppling till 

#MeToo är punkt 406 vilken berör diskriminering och är en punkt som 

Universal har skrivit mer utförligt jämfört med föregående år. I den här 

kategorin berättar Universal att de har ett visselblåsare-program där anställda 

lättare ska kunna anmäla diskriminering. Dock skriver Universal att de främst 

arbetar mot att folk med rörelseförhinder inte ska bli diskriminerade. Detta är 

egentligen inte den minoritet som rörelsen fokuserar på, vilket tyder på att 

Universals ökning i den här punkten trots allt inte går att koppla till #MeToo 

rörelsen.  

 

6.1.3.3 Skillnader och likheter mellan företagen i det sociala perspektivet 

Eftersom vi anser att punkt 406, diskriminering, har en stark koppling till 

#MeToo så vill vi även lyfta vad Sony gör inom den kategorin. De har inte haft 

någon förändring men hade 1 poäng i den kategorin båda åren. Sony har olika 

kanaler på internet där anställda kan rapportera händelser. De har även en 
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“speak up/listen up”-kultur där de uppmanar sina anställda att säga ifrån och 

vara lyhörda för händelser som inte är socialt accepterade. 

 

Universal har även ökat i punkt 412, punkten om mänskliga rättigheter, vilket är 

precis den punkten som Sony ökade i. Skillnaden är att Sony berättar att de 

granskar sina leverantörer för att förhindra negativa sociala effekter, men de 

specificerar aldrig vad dessa kan vara. Universal däremot är tydliga med att 

berätta att de letar efter tecken på barnarbete. Detta gör att vi kan fastställa att 

Universals ökning i punkt 412 inte har med #MeToo att göra, medan Sonys 

ökning i 412 skulle kunna vara ett resultat från rörelsen. 

6.1.4 Studiens bidrag 

Denna studie kompletterar tidigare utförda studier med vårt poängsystem som är           

baserat på GRI:s standarder kring hållbarhetsrapportering. Eftersom GRI:s        

standards ser likadana ut oavsett bransch och storlek på företag så går vårt             

poängsystem att använda för alla branscher. Detta poängsystem kan med fördel           

främst användas som ett jämförelseverktyg. Genom vårt poängsystem kan         

framtida forskare och företag kartlägga i vilken omfattning hållbarhetsrapporter         

är utförda samt jämföra resultatet mot andra branscher och företag, men även            

internt genom att ställa de tre hållbarhetsperspektiven mot varandra. 

6.2 Ytterligare kunskapsbehov  

Vårt resultat ger indikationer på att det inte fanns så mycket att hämta som vi               

hade förhoppningar om. Eftersom vi främst inriktade oss på den svenska           

musikbranschens hållbarhetsrapporter blev vår undersökning väldigt smal. Det        

var bara tre företag i svenska musikbranschen som uppnådde de kriterierna för            

att enligt lag behöva upprätta hållbarhetsrapportering. Av dessa tre var det           

dessutom bara Universals och Sonys hållbarhetsrapporter vi fick tag i. Om           

uppsatsen urval inte hade blivit begränsat till Sverige hade vi funnit fler företag             

som uppnått kriterierna för en obligatorisk hållbarhetsredovisning och vidare         

haft med fler företag i vårt urval. Med ett större urval tror vi att resultatet hade                
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kunnat visa eventuella trender eller mönster i hållbarhetsredovisningen. Detta         

blir dock svårt med det smala urvalet samt att vi endast undersökte de två              

senaste räkenskapsåren, från och med det år då lagen trädde i kraft. 

 

Att de företagen i vårt urval dessutom hänvisade till sina moderbolag och deras             

hållbarhetsrapportering resulterade i att vårt resultat och fokusområde blev         

annorlunda än vad vi först ämnade att ha. De nackdelar vi befarade med vårt              

urval bekräftades och fokuset försvann från den svenska marknaden samt ledde           

oss bort från företagens musikverksamhet. För att få ett resultat som låg närmare             

det vi ämnade att forska om skulle ytterligare kunskapsbehov behövas. Vår           

uppsats hade fått ett empiriskt material som låg närmare vår frågeställning om vi             

hade genomfört intervjuer med ekonomiansvariga hos de svenska företagens         

musikavdelning.  

6.3 Förslag till framtida forskning  

Eftersom att denna uppsats är inriktad på den svenska musikbranschen vore det            

intressant att studera den globala musikbranschen för att jämföra om resultatet           

hade blivit liknande. Genom en sådan undersökning skulle man kunna komma           

fram till om det finns en trend inom musikbranschen samt för att se om dessa               

företag utesluter eller inkluderar olika områden från GRI:s standards. Den typen           

av undersökning hade fungerat som en kartläggning för vad de anser att de             

behöver samt inte behöver.  

 

Det hade även varit intressant att undersöka ifall andra branscher redovisar på            

ett liknande sätt som musikbranschen, som exempelvis       

informationstekniksbranschen eller finansbranschen. Vi hade tyckt det vore        

intressant att se om vårt poängsystem hade fungerat att använda som           

analysmodell för dessa branscher, precis som vi gjort i denna uppsats. 

 

Slutligen vore det intressant att göra den här forskningen men genom att även             

basera den på intervjuer från de utvalda företagen. Med intervjuer skulle           
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informationen från informanten och informationen från      

hållbarhetsrapporteringen kunna jämföras. Företagen gör eventuellt saker som        

inte finns med i hållbarhetsrapporteringen och tvärtom. Genom den forskningen          

skulle man kan kunna undersöka ifall hållbarhetsrapporteringen är bristfällig         

jämfört med organisationens faktiska verksamhet.  
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Bilaga 1: GRI:s riktlinjer  

(GRI 201-419; G4 EN8-EN10; G4 LA5-LA8)  

 

Område Indikator Innehåll 

Ekologiskt perspektiv   

Material GRI 301-1 Använt material räknat till vikt eller volym 

 GRI 301-2 Mängd använt återvunnet material 

 GRI 301-3 Andel av sålda produkter och deras förpacknings- 
material som är återvunna 

Energi GRI 302-1 Energikonsumtion inom organisationen 

 GRI 302-2 Energikonsumtion utanför organisationen 

 GRI 302-3 Energiintensitet 

 GRI 302-4 Minskning av energiförbrukning 

 GRI 302-5 Minskning av energibehov för produkter och           
tjänster 

Vatten G4 EN8 Total vattenanvändning per källa, tex. regnvatten,      
grundvatten eller kommunalt vatten 

 G4 EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av     
vattenanvändning 

 G4 EN10 Andel och total användning av återvunnen och       
återanvänd vattenvolym 

Biologisk mångfald 
 

GRI 304-1 

Operativa platser som ägs, hyrs ut, förvaltas i eller         
gränsar till skyddade områden och områden med       
högt biologisk mångfaldsvärde utanför skyddade     
områden 

 

GRI 304-2 

Beskrivning av betydande påverkan av aktiviteter,      
produkter eller tjänster på biologisk mångfald i       
skyddade områden, eller i områden med hög       
biologisk mångfald utanför skyddade områden 

 GRI 304-3 Skyddade eller återställda livsmiljöer 

 
GRI 304-4 

Rödlistade arter enligt IUCN och nationellt      
skyddade arter som lever i områden som       
påverkas av verksamheten 

Utsläpp GRI 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (GHG) scope 1 

 GRI 305-2 Indirekta energi kopplade utsläpp av     
växthusgaser (GHG) scope 2 

 GRI 305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (GHG)      
scope 3 

 GRI 305-4 Växthusgasutsläpp intensitet 
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 GRI 305-5 Minskning av växthusgasutsläpp 

 GRI 305-6 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen (ODS) 

 GRI 305-7 Kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och andra      
betydande luftutsläpp 

Avloppsvatten och avfall GRI 306-1 Total mängd vattenutsläpp (kvalitet och     
destination) 

 GRI 306-2 Total mängd avfall, per typ och hanteringsmetod 

 GRI 306-3 Betydande läckage 

 GRI 306-4 Transport av farligt avfall 

 GRI 306-5 Vattendrag som påverkas av vattenutsläpp     
och/eller avrinning 

Miljösammanhang 
GRI 307-1 Bristande efterlevnad av miljölagar och     

förordningar 

Leverantörens 
miljöbedömning GRI 308-1 Andel nya leverantörer som bedömts efter      

miljökriterier 

 GRI 308-2 
Vidtagna åtgärder för negativ miljöpåverkan i      
leverantörskedjan 

Socialt perspektiv   

Anställning GRI 401-1 Nyanställningar och personalomsättning 

 GRI 401-2 Fördelar som ges till heltidsanställda som inte ges        
till tillfällig eller deltidsanställda 

 GRI 401-3 Föräldraledighet 

Relationer mellan  
anställda och ledningen GRI 402-1 Minsta uppsägningstid beroende på operationella     

förändringar 

Arbetsmiljö och säkerhet G4 LA5 Personal som medverkar i hälsouppdrag 

 G4 LA6 Antal skador och arbetsrelaterade sjukdomar 

 G4 LA7 Anställda med hög risk för skada eller sjukdom        
relaterade till deras arbetsområde 

 G4 LA8 Fackliga avtal som täcker områdena hälsa och       
säkerhet 

Upplärning och utbildning GRI 404-1 Genomsnittlig upplärningstid per anställd per år 

 GRI 404-2 program för att förbättra anställdas färdigheter      
och stödprogram vid förflyttning 

 GRI 404-3 Del av anställda som regelbundet får      
utvecklingssamtal och karriärutvecklings tips 

Mångfald och lika   
möjligheter GRI 405-1 Mångfald i styrorgan och anställda 

 GRI 405-2 Förhållande mellan grundlön och ersättning     
mellan könen 

Icke-diskriminering GRI 406-1 Antal händelser där diskriminering ägt rum och       
tagna åtgärderna 
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Föreningsfrihet och  
kollektiva förhandlingar 

GRI 407-1 
Verksamheter och leverantörer där rätten till      
föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar kan     
vara i fara 

Barnarbete 
GRI 408-1 

Verksamheter och leverantörer som har en      
betydande risk för incidenter där barnarbete kan       
förekomma 

Tvingande eller  
obligatoriskt arbete 

GRI 409-1 
Verksamheter och leverantörer som har en      
betydande risk för incidenter med tvingande eller       
obligatoriskt arbete 

Säkerhetspraxis GRI 410-1 Säkerhetspersonal utbildad i mänskliga    
rättigheters praxis och rutiner 

Rättigheter för inhemsk   
befolkning GRI 411-1 Incidenter gällande överträdelser angående       

rättigheter för inhemsk befolkning 

Mänskliga rättigheters  
bedömningar GRI 412-1 Verksamheter som har blivit granskade utefter      

mänskliga rättigheter eller konsekvensanalyser 

 GRI 412-2 Anställdas utbildning inom mänskliga rättigheters     
praxis och rutiner 

 

GRI 412-3 

Väsentliga investeringsavtal och kontrakt som     
innehåller villkor om mänskliga rättigheter eller      
som har genomgått en granskning av mänskliga       
rättigheter 

Lokala samhällen GRI 413-1 Verksamheter med lokalt samhällsengagemang,    
konsekvensbedömning och utvecklingsprogram 

 
GRI 413-2 

Verksamheter med betydande aktuell eller     
potentiell negativ påverkan på de lokala      
samhällena 

Leverantörers sociala  
bedömning GRI 414-1 Nya leverantörer som har blivit granskade utefter       

sociala kriterier 

 GRI 414-2 Negativa sociala effekter i leverantörskedjan och      
vidtagna åtgärder 

Socialpolitik GRI 415-1 Politiska bidrag 

Kundmiljö och säkerhet GRI 416-1 Bedömning av hälso- och säkerhetspåverkan hos      
produkter och tjänstekategorier 

 GRI 416-2 Incidenter där oenighet rörande hälso och      
säkerhetspåverkan av produkter och tjänster 

Marknadsföring och  
märkning GRI 417-1 Krav på produkt och tjänste information och       

märkning 

 GRI 417-2 Incidenter där oenighet rörande produkter och      
tjänsters information och märkning 

 GRI 417-3 Incidenter där oenighet rörande    
marknadsföringskommunikation 

Kunders integritet GRI 418-1 
Väsentliga klagomål rörande överträdelser av     
kunders integritet och förlorande av kunddata 
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Socioekonomisk 
efterlevnad GRI 419-1 Enlighet med lagar och bestämmelser inom de       

sociala och ekonomiska områden 

Ekonomiskt perspektiv   

Finansiella resultat GRI 201-1 Direkt ekonomiskt värde som genererats och      
distribuerats 

 GRI 201-2 Finansiell påverkan samt andra risker och      
möjligheter med tanke på klimatförändringar 

 GRI 201-3 Definierade förmånsbestämda planer och andra     
pensionsplaner 

 GRI 201-4 Finansiellt stöd mottaget av regeringen 

Marknadsnärvaro GRI 202-1 Förhållandet mellan ingångslönen uppdelat på     
kön jämfört med den lokala minimilönen 

 GRI 202-2 Andel av ledningen som anställts från det lokala        
samhället 

Indirekt ekonomisk  
påverkan GRI 203-1 Stöd av infrastrukturinvesteringar och tjänster 

 GRI 203-2 Väsentlig indirekt ekonomisk påverkan 

Anskaffningspraxis GRI 204-1 Andel av leverantör budgeten som läggs på lokala        
leverantörer 

Anti-korruption GRI 205-1 Verksamheter som har blivit granskade relaterat      
till korruption 

 GRI 205-2 Kommunikation och utbildning om anti-korruptions     
taktiker och rutiner 

 GRI 205-3 Bekräftade incidenter av korruption and vidtagna      
åtgärder 

Konkurrensbegränsande 
beteende GRI 206-1 

Rättsliga åtgärder för konkurrensbegränsande    
beteende, antitrust, och monopol praxis 

Skatt GRI 207-1 Förhållningssätt till skatt 

 GRI 207-2 Skatteförvaltning, kontroll och riskhantering 

 GRI 207-3 
Intressenters engagemang och hantering av     
problem relaterade till skatt 

 GRI 207-4 Land-för-land rapportering  

 

Bilaga 2: Poängsystem utefter GRI 

 

Indikator Sony Music Universal 
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Ekologiskt perspektiv 2017 2018 2017 2018 

GRI 301-1 2 2 2 2 

GRI 301-2 2 2 2 2 

GRI 301-3 0 0 2 0 

GRI 302-1 2 2 2 2 

GRI 302-2 1 1 0 0 

GRI 302-3 0 0 0 0 

GRI 302-4 2 2 2 2 

GRI 302-5 2 2 0 0 

G4 EN8 1 1 1 1 

G4 EN9 0 0 1 0 

G4 EN10 0 1 1 0 

GRI 304-1 2 2 0 0 

GRI 304-2 2 2 0 0 

GRI 304-3 0 1 0 0 

GRI 304-4 0 0 0 0 

GRI 305-1 2 2 2 2 

GRI 305-2 2 2 2 2 

GRI 305-3 0 0 2 2 

GRI 305-4 0 0 2 0 

GRI 305-5 2 2 1 2 

GRI 305-6 2 2 0 0 

GRI 305-7 2 2 1 0 

GRI 306-1 2 2 0 0 

GRI 306-2 2 2 1 1 

GRI 306-3 0 1 0 0 

GRI 306-4 2 0 0 1 

GRI 306-5 0 0 0 0 

GRI 307-1 0 0 0 0 
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GRI 308-1 2 2 1 0 

GRI 308-2 2 2 0 1 

Poäng av totalt 60 36 37 25 20 

Procentuellt resultat 60,00% 61,67% 41,67% 33,33% 

Socialt perspektiv     

GRI 401-1 2 2 1 1 

GRI 401-2 0 0 0 1 

GRI 401-3 2 2 2 2 

GRI 402-1 0 0 1 1 

G4 LA5 2 2 1 2 

G4 LA6 2 2 2 2 

G4 LA7 0 0 1 0 

G4 LA8 1 1 2 2 

GRI 404-1 0 0 2 2 

GRI 404-2 2 2 2 2 

GRI 404-3 2 2 0 1 

GRI 405-1 2 2 2 2 

GRI 405-2 0 0 0 1 

GRI 406-1 1 1 1 2 

GRI 407-1 2 2 1 1 

GRI 408-1 2 2 2 2 

GRI 409-1 2 2 2 2 

GRI 410-1 0 0 1 0 

GRI 411-1 0 0 0 2 

GRI 412-1 1 2 0 2 

GRI 412-2 2 2 2 2 

GRI 412-3 0 1 0 2 

GRI 413-1 2 2 1 2 

GRI 413-2 1 0 0 0 
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GRI 414-1 2 2 2 2 

GRI 414-2 1 2 1 2 

GRI 415-1 0 0 0 0 

GRI 416-1 2 2 1 0 

GRI 416-2 1 1 0 0 

GRI 417-1 2 2 0 2 

GRI 417-2 0 0 0 1 

GRI 417-3 0 0 2 0 

GRI 418-1 0 0 0 0 

GRI 419-1 0 0 2 2 

Poäng av totalt 68 36 38 34 45 

Procentuellt resultat 52,94% 55,88% 50,00% 66,18% 

Ekonomiskt perspektiv     

GRI 201-1 2 2 2 2 

GRI 201-2 2 2 1 0 

GRI 201-3 2 2 2 2 

GRI 201-4 0 0 0 0 

GRI 202-1 0 0 0 0 

GRI 202-2 0 0 0 0 

GRI 203-1 1 1 0 0 

GRI 203-2 1 1 2 2 

GRI 204-1 0 0 1 2 

GRI 205-1 2 2 0 2 

GRI 205-2 2 2 2 2 

GRI 205-3 2 2 0 2 

GRI 206-1 1 1 1 2 

Poäng av totalt 26 15 15 11 16 

Procentuellt resultat 57,69% 57,69% 42,31% 61,54% 
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