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Sammanfattning  
 
Titel: Hållbarhetsredovisning - väsentlighetens avgörande röst  
 
Ökad medvetenhet bland företagens intressenter och attitydförändringar i näringslivet har haft 
betydelse för långsiktigt värdeskapande. Företag kan upprätta en så kallad 
hållbarhetsredovisning för att rapportera om dess hållbarhetsarbete och långsiktiga 
värdeskapande. GRI (Global Report Initiative) har tagit fram en standard som företag kan 
använda sig av när de ska upprätta en hållbarhetsredovisning. I standarden finns en princip om 
väsentlighet som beskriver vilka områden och indikatorer som är av väsentlig grad för 
verksamhetens hållbarhetsredovisning.  
 
Syftet med uppsatsen är dels att undersöka vad som är väsentligt för SCA och Boliden AB att 
inkludera i deras hållbarhetsredovisningar utifrån GRI:s riktlinjer. Dels att analysera vilka 
skillnader och likheter som förekommer mellan SCAs och Bolidens hållbarhetsredovisningar.  
 
Vi har använt en kvalitativ forskningsmetod för att nå en djupare förståelse i ämnet. Studiens 
empiri har samlats in via intervjuer och granskning av de undersökta företagens 
hållbarhetsredovisningar.  
 
Utifrån uppsatsens studie har vi kommit fram till att SCAs och Bolidens intressentdialoger 
ligger till grund för väsentlighetens gränsdragning och att det till största del är intressenternas 
åsikter som avgör vad som är väsentligt. De områden som visat sig vara väsentliga att 
redovisa för båda företagen är vatten, energi och koldioxidutsläpp. Även ledningens uttalande 
och information om händelser som påverkat företaget, är väsentligt att inkludera i 
hållbarhetsredovisningen. 
 
De skillnader vi påträffat i företagens hållbarhetsredovisningar berör struktur, innehåll, 
tillämpningsnivå och extern granskning. Likheter som vi funnit är att båda företagen har 
filosofier de ska följa, samt att ekonomidelen är den del som är minst utvecklad. 
 
Nyckelord: Hållbarhetsarbete, Hållbarhetsredovisning, GRI, Väsentlighet, Intressentdialog, 
Boliden, SCA, Tillämpningsnivå. 
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1. Inledning 
 
 I det här avsnittet ges en introduktion för att läsaren ska få en bakgrund till det valda ämnet. 

Utifrån bakgrunden diskuteras ämnet i form av en problemdiskussion som så småningom 

leder oss fram till en problemformulering. Avsnittet avslutas med uppsatsens syfte och dess 

avgränsningar. 

 

 

1.1 Hållbarhetsredovisningens bakgrund 
 
De senaste åren har det skett en attitydförändring i näringslivet och företagen har börjat 
intressera sig för innebörden av långsiktigt värdeskapande. Den ekonomiska aspekten har 
alltid haft och kommer alltid att ha, en viktig betydelse i all affärsverksamhet. Fokus på 
miljöutsläpp och tankar om att vi ska bli koldioxidneutrala har speglat de senaste årens 
utveckling, men även den sociala aspekten får allt större betydelse i hållbarhetssammanhang. 
(Grafström et al. 2008).    
 
Inom området hållbar utveckling har vi valt att behandla delen som berör 
hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning är enligt Löhman & Steinholtz (2003) en 
resultatrapportering av ett företags sociala ansvar, det så kallade CSR - Corporate Social 
Responsibility. CSR kan enligt SIS Handbok (40:2005) beskrivas som verksamhetens bidrag 
till ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.  
 
Bakgrunden till begreppet hållbar utveckling kan beskrivas med en historisk tillbakablick. 
Begreppet hållbar utveckling myntades i slutet av 80-talet när Brundtlandrapporten kom. 
(Larsson och Ljungdahl, 2008) Det var FN:s världskommission för miljö och utveckling som 
tog initiativet och skapade Brundtlandrapporten där hållbar utveckling definierades enligt 
följande:  
 
”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (ne.se, 2010a) 
 
Hållbar utveckling haft en omfattande spridning. I dag är företag en del av den hållbara 
utvecklingen. När konsumenterna går ut i butikerna ställer de allt större krav på att 
produkterna ska tillverkas på ett godtagbart sätt. Många företag har därmed lagt stor vikt vid 
att uppmärksamma dess strategiska arbete med att kommunicera hållbara värderingar för att 
på så vis stärka sitt varumärke. Kommunikationen kan ske via en hållbarhetsredovisning. 
(Larsson & Ljungdahl, 2008) 
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Med anledning av företagens långsiktiga hållbarhetsarbete bildades den internationella 
organisationen GRI (Global Reporting Initiative). GRI har utvecklat ett ramverk med 
riktlinjer som företagen kan tillämpa vid utförandet av hållbarhetsredovisningar. 
(globalreporting.org, 2010a) Väsentlighet, intressenthänsyn, hållbarhetssammanhang och 
fullständighet är en grupp principer som riktlinjerna består av (Larsson & Ljungdahl, 2008). 
Det är de här principerna vi tycker är intressanta, men det är väsentlighetsprincipen som vi 
valt att studerat. Principen om väsentlighet definieras som ”materiality” på engelska. I det här 
sammanhanget innebär det att hållbarhetsredovisningen ska inkludera väsentliga områden, 
vilket går hand i hand med ett företags miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan på 
omgivningen.(ibid.) 
    
1.2 Problemdiskussion 
 
I över 20 år har det funnits publicerade miljöredovisningar. De har utvecklats från att vara en 
form av reklam med bilder, till att bli mer innehållsrika och med relativt jämförbara 
miljöprestanda (Larsson & Ljungdahl, 2008). Det är emellertid inte bara miljö som är 
intressant att redovisa, utan frågor som rör arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter 
präglar alltmer nyheterna på tv och i tidningarna. Det är hållbar utveckling som har fått fart på 
den sociala aspekten för företag, vilket har resulterat i att det numera är både miljö och det 
sociala som företagen frivilligt ska ansvara för. Företagets varumärke kan bli starkare om det 
kommunicerar resultatet av dess ansvar i form av en hållbarhetsredovisning. Svårigheter som 
kan uppstå är exempelvis hur företaget ska gå tillväga och vad som är väsentligt att ha som 
innehåll. (ibid.)   
 
De senaste åren har det uppkommit nya krav från intressenterna som rör företagens 
hållbarhetsarbete. ”Hållbarhet är ingen övergående trend utan en nödvändig komponent i all 

affärsverksamhet” uttrycker Lars-Olle Larsson i Balans (nr 3, 2010). Vidare menar Larsson 
(2010) att kortsiktighet måste ersättas med långsiktighet. De senaste årens klimathot och 
finanskris visar att självreglering av natur och marknader inte räcker och att det därmed är god 
tid för företagen att ta sitt ansvar. Vi anser att det ligger helt rätt i tiden att studera företagens 
attityder till miljömässig, ekonomisk och social påverkan på omgivningen, med tanke på de 
klimathot som finns och den ekonomiska kris som speglat de senaste årens finansiella 
utveckling.  
 
Vi har tidigare nämnt att företag kan använda sig av GRI:s ramverk för att upprätta en 
hållbarhetsredovisning. De riktlinjer som GRI har angett innehåller ett antal nyckeltal, men 
det kan uppstå frågor kring vilka nyckeltal som är relevanta för en specifik bransch eller 
företag. Då det inte är enkelt att avgöra vad som är väsentligt att ha med i en 
hållbarhetsredovisning, kan det vara av intresse att gå djupare in på ämnet kring väsentlighet.  
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Väsentlighetsprincipen anses vara aktuell om företaget upprättar sin hållbarhetsredovisning i 
enlighet med GRI:s riktlinjer. Därmed är ett kriterium vid vårt val av företag, att företaget ska 
redovisa enligt GRI. Valet föll på två olika företag, Boliden AB och SCA (Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget). Fortsättningsvis benämner vi Boliden AB endast som Boliden. Boliden 
bedriver sin verksamhet inom gruv- och metallbranschen och SCA är verksamma i 
skogsbranschen. Båda företagen har stor miljöpåverkan och de har lagt stor vikt vid att arbeta 
fram hållbarhetsredovisningar utifrån de högre nivåerna på GRI:s index.  
 
Med anledning av ovanstående diskussion kom vi fram till att vi ville undersöka vad som är 
väsentligt för de två företagen att inkludera i sina hållbarhetsredovisningar. Vi har jämfört 
väsentligheten av det material som publicerats i hållbarhetsredovisningarna, med 
utgångspunkt från GRI:s riktlinjer. Vi har även jämfört Boliden och SCAs 
hållbarhetsredovisningar för att se om det föreligger några skillnader och likheter. 
 

1.3 Problemformulering 
 

 Vad är väsentligt för SCA och Boliden att inkludera i sina hållbarhetsredovisningar i 
enlighet med GRI:s riklinjer?  
 

 Vilka skillnader och likheter förekommer i SCAs och Bolidens 
hållbarhetsredovisningar?  

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är dels att undersöka vad som är väsentligt för SCA och Boliden att 
inkludera i deras hållbarhetsredovisningar utifrån GRI:s riktlinjer, dels att analysera vilka 
skillnader och likheter som förekommer mellan SCAs och Bolidens hållbarhetsredovisningar. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa studieobjektet till företag som i stor utsträckning påverkar den 
hållbara utvecklingen. Vi har ytterligare avgränsat oss till företag som upprättar sin 
hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI och dess högre tillämpningsnivåer, eftersom det är 
den mest använda standarden i världen.  Valet föll på två företag som har stor miljöpåverkan 
och som har en utvecklad hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI. Avgränsningen 
genomfördes med en förhoppning om att företag på de högre tillämpningsnivåerna skulle 
kunna bidra med bättre informations till studien, jämfört med företag på den lägsta nivån. 
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Inledning

Metod

Referensram

Empiri

Tolkning och 
diskussion

Slutsatser

1.6 Uppsatsens disposition  
  
 

 

Kapitel 1: Inledningskapitlet beskriver bakgrunden till uppsatsens 
valda ämne vilket följs av en problemdiskussion. Det utmynnar 
därefter i problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med 
uppsatsens avgränsningar. 

 
 
Kapitel 2: I metodkapitlet beskrivs vilken metod vi använt, hur vi 
samlat in data, litteratur etc. Även bearbetningen av uppsatsens data 
förklaras. 
 

 
Kapitel 3: I referensramen beskrivs de teorier, begrepp och modeller 
som vi använt i uppsatsen. Referensramens olika avsnitt är relevanta 
för problemformuleringen och ligger till grund för vår tolkning och 
diskussion. 
 
 
Kapitel 4: Empirikapitlet består av uttalanden från intervjupersoner-
na samt företagens hållbarhetsredovisningar. Intervjupersonernas 
uttalanden kommer att varvas med förhoppningen att det ska bli mer 
intressant för läsaren. 

 
 
Kapitel 5: I kapitlet tolkning och diskussion kopplar vi samman 
referensramen med empirin. Våra tankar och åsikter som 
framkommit under studien kommer att presenteras i det här kapitlet. 
 
 

Kapitel 6: I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera de 
slutsatser vi kommit fram till. Kapitlet avslutas med förslag på 
vidareforskning.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka metoder vi har använt oss av vid 

framställningen av uppsatsen. Inledningsvis beskrivs valet av en kvalitativ forskningsstudie 

och vetenskaplig ansats. Begrepp som validitet och reliabilitet kommer därefter att behandlas 

för att ge läsaren en förståelse om uppsatsens giltighet och tillförlitlighet. Kapitlet avslutas 

med kritik mot metod och källor.  
 

 
2.1 Vetenskaplig forskningsmetod – Kvalitativ studie 
 

Vid val av forskningsmetod inom samhällsvetenskaplig forskning kan forskaren enligt Holme 
& Krohn-Solvang (1997) välja mellan två metodiska angreppssätt, det kvantitativa eller det 
kvalitativa angreppssättet. Avgörande för val av metod är det forskningsproblem som ska 
undersökas och vilket ställningstagande som ligger i fokus. Även vilken roll teorin spelar, har 
betydelse för den metod forskaren väljer att tillämpa. (Bryman & Bell, 2005) Den kvantitativa 
forskningsmetoden bygger på forskning i form av numeriska observationer och statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. Den kvalitativa forskningsmetoden kännetecknas av en 
verbal analysmetod där datainsamlingen fokuserar på kvalitativa intervjuer och tolkande 
analyser. (Patel och Davidsson, 2003) I den kvalitativa studien genomsyrar det traditionella 
"ordet" det vill säga verbala utsagor i form av skrift eller tal (Backman, 1998). Metoden 
används för att förstå olika företeelser och den försöker svara på frågor som "vad är detta" 
och" vilka är de underliggande mönstren" (Patel och Tebelius, 1987).  
 
I den här uppsatsen valde vi att använda en kvalitativ forskningsmetod eftersom vår empiri 
baseras på kvalitativa intervjuer. En annan anledning till varför vi valde att tillämpa en 
kvalitativ metod har sin grund i uppsatsens syfte. Vårt mål var inte att använda numeriska 
observationer, statistiska beräkningar eller att pröva en teori. Vår avsikt var att skapa en 
djupare förståelse av det problem vi studerat. Vi anser att statistiska observationer lämpar sig 
bättre vid uppsatser som rör kvantitativa analyser och därför har vi inte använt en kvantitativ 
forskningsstrategi.  
 
Enligt Backman (1998) innebär ett kvalitativt angreppssätt att omgivningen ses subjektivt och 
att intresset riktas mot individen för att ta reda på hur individen tolkar och formar sin 
verklighet. Begrepp såsom innebörd, kontext och process har stor inverkan och metoden 
lämpar sig bra för vår uppsats då vi studerar människan i "real life"-situationer. Målet var att 
försöka ta reda på hur individen eller företagen upplever, tolkar och formar sin omgivning 
utifrån yttre krav och tidigare erfarenheter. Vi har utfört personliga intervjuer för att 
undersöka individens tolkning av verkligheten och skapa en djupare förståelse för ämnet. 
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Personliga intervjuer är enligt Patel & Davidsson (2003) vanligt förkommande vid en 
kvalitativ metod och är ytterligare ett argument till vårt val av ett kvalitativt tillvägagångssätt.  
 

2.2 Vetenskaplig ansats  
 
2.2.1 Valet av en deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats 

 
Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det tre olika tillvägagångssätt för att relatera en 
teoretisk referensram till empiriska resultat. Tillvägagångssättet kan ske deduktivt, induktivt 
eller abduktivt. Bryman & Bell (2005) menar att ett deduktivt förhållningssätt innebär att 
forskaren utgår från befintliga teorier och allmänna principer och därefter utvecklar en 
hypotes som testas i empirin och som i sin tur leder till ett resultat. Forskaren utgår från redan 
befintliga teorier, vilket kan stärka objektiviteten enligt Patel och Davidsson (2003). Induktion 
är däremot deduktionens motsatts. Induktivt förhållningssätt i en forskning innebär att 
forskaren observerar forskningsobjektet utan att utgå från en befintlig teori och därefter 
formulerar en egen teori kring ämnet. Patel & Tebelius (1987) beskriver att induktion är den 
slutsats utifrån enskilda fall som bildar en form av princip, teori eller allmän lag. Abduktiv 
ansats är en kombination av deduktion och induktion (Patel & Davidsson, 2003). Alvesson 
och Sköldberg (2008) säger också att abduktion har drag från både induktiv och deduktiv 
ansats, men de påpekar även att abduktion tillför nya och helt egna moment. Abduktion kan 
ses som en egen metod och inte en enkel ”mix” av induktiv och deduktiv ansats (ibid.).  
 
Vi valde att använda en abduktiv ansats i denna uppsats. Anledningen var att vi innan studien 
inte hade några förkunskaper om ämnet, vilket krävs för att kunna använda en deduktiv 
ansats. Ett annat skäl till varför vi inte valde en deduktiv ansats beror på att den ansatsen 
innebär att en hypotes sätts upp för att sedan prövas. En deduktiv ansats är därför mer lämpad 
för en kvantitativ studie. Detta styrks av Bryman och Bell (2005) som kopplar samman den 
deduktiva ansatsen med den kvantitativa forskningen. En induktiv ansats anser vi inte heller 
var passande, eftersom vi inte ansåg att vi helt och hållet saknade information om ämnet när 
vi påbörjade studien.  
 
Vår studie fick sin start genom att vi skaffade oss förkunskaper i ämnet för att därefter samla 
in empiri. Empirin medförde att vi kunde utse vilken litteratur, artiklar etc. som var av vikt för 
uppsatsens problemformulering. Vi anser därför att vi har använt en abduktiv ansats. En 
abduktiv ansats innebär att forskaren till en början arbetar induktivt och försöker formulera en 
referensram (Patel och Davidsson, 2003). Referensramen testas därefter på nya observationer 
vilket innebär ett deduktivt förhållningssätt. Efter att referensramen har prövats kan den 
utvecklas och formas för att bli mer generell vilket återigen är ett induktivt förhållningssätt 
(ibid.). Abduktion kan även nämnas som en iterativ strategi, vilket Bryman och Bell (2005) 
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förklarar som att forskaren går fram och tillbaka mellan referensram och data. Den abduktiva 
ansatsen ger oss en större möjlighet att undersöka vilken information som är mest relevant 
eftersom vi från början saknade information om vilka aspekter som var av störst betydelse för 
vår problemformulering. Det passade även bra eftersom vi under uppsatsen gång hoppade 
fram och tillbaka mellan empiri och referensram, vilket hade sin grund i våra begränsade 
förkunskaper.    
 
Vad rör studiens objektivitet vill vi framlägga våra synpunkter. Vi anser inte att människan 
kan studera ett ämne fullständigt objektivt utan inblandning av subjektiva tolkningar och 
tankar utifrån tidigare erfarenheter. Vi bedömer det inte heller sannolikt att människan kan ta 
in all den information som flödar omkring i vår omgivning. Vårt argument styrks av att ”Alla 

människor har ett slags fördom om vad som är viktigt och mindre viktigt innan de påbörjar en 

empirisk studie, och denna fördom kommer i hög grad att avgöra vilket slags data de samlar 

in” (Jacobsen & Thorsvik 2008 s. 43). Vi anser därmed att ett abduktivt synsätt är bäst 
lämpad för vår uppsats, då vi kan agera öppnare och bli mer mottagliga för ny information 
som kan dyka upp.  
 

2.2.2 Primärdata och sekundärdata 

 
Enligt Jacobsen (2002) innebär primärdata att direkt samla in upplysningar från personer eller 
grupper av personer, det vill säga när upplysningarna samlas in för första gången. Det kan 
även enligt Patel & Davidsson (2003) beskrivas som den information som författarna själva 
har samlat in. Det är närheten till informationslämnaren som avgör om det är primärdata eller 
inte, beskriver Patel och Davidsson (2003). Vi har använt oss av primärdata övervägande i 
form av intervjuer med anställda på SCA, Boliden och revisionsbyrån Ernst & Young. Vi har 
även använt SCAs och Bolidens hållbarhetsredovisningar som vi anser kan klassificeras som 
primärdata. 
 
Motsatsen till primärdata är sekundärdata, vilket innebär att vi tar del av en annan form av 
information än primärdata. Information utgörs inte av det som forskaren själv har samlat in 
direkt, utan består av data som någon annan har samlat in. Oftast innebär detta att den 
insamlade informationen har blivit införskaffad för ett annat syfte än författarens. (Jacobsen, 
2002). Vi har genom att studera litteratur, rapporter och artiklar tagit del av sekundärdata till 
vårt ämne. Vid insamling av sekundärdata har det varit viktigt med ett kritiskt tänkande vid 
val av källor. Vi har varit noga med att kontrollera så att författarna till de skrivna texterna har 
en relevant bakgrund i förhållande till vårt uppsatsämne.  
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2.2.3 Val av intervjupersoner och bakgrund till val av undersökningsobjekt 

 
Vid val av uppsatsens ämne kontaktade vi Karin Carlbring-Ohlsson på Ernst & Young i 
Kalmar. Det var hon som ledde in oss på ämnet hållbarhetsredovisning. När vi väl hade 
bestämt oss för att fördjupa oss i ämnet kontaktade vi Anni Justad på Ernst & Youngs kontor i 
Karlskrona. Justad gav oss några förslag på fördjupning och ett av dessa förslag är grunden 
till vår valda problemformulering. Justad hänvisade oss därefter vidare till Jon Widegren, som 
innehar djupa kunskaper nästintill expert inom området GRI. Widegren erbjöd en intervju och 
ett möte bokades in som genomfördes via telefon. Vi ser det nästan som en så kallad 
snöbolleffekt. Enligt Jacobsen (2002) är den så kallade snöbollseffekten något som uppstår då 
en intervju med en informant har genomförts, som vidare leder till att forskaren får tips och 
idéer om andra intressanta intervjuobjekt. Det rullar därefter på så med nästa intervju och så 
vidare, det blir en så kallad snöbollseffekt. I samma skede som vi kontaktade Widegren kom 
vi även i kontakt med Henrik von Heijne, som är före detta auktoriserad revisor och föreläsare 
om hållbarhetsredovisning på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vår tanke var från början att hålla 
en intervju med von Heijne, för att ta del av de kunskaper han har inom området. Det visade 
sig under det första mötet att han hade många tips att komma med och vi beslutade att han 
skulle bli en mentor och vägledare under uppsatsen.  
 
Beslutet om vilka företag som skulle bli våra undersökningsobjekt var en process i sig. 
Genom en kurskamrat fick vi tips om SCA och Boliden AB och tog därefter kontakt med 
dem. Vi kunde boka in intervjuer snabbt och det var Catharina Nordeman (Director Group 
EHSQ) på Boliden AB och Marita Sander (Sustainability Communications Manager) på SCA, 
som blev våra intervjupersoner för respektive bolag. Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver 
respondentens kunskap som ett av de kriterier en forskare kan ha vid urvalet. Vidare beskriver 
de att ett problem med detta kriterium kan vara att forskarna redan från början måste känna 
till hur goda informationskällorna är. Eftersom intervjupersonernas position innebär att de 
innehar goda kunskaper om företagets hållbarhetsredovisning, ansåg vi att vi från början hade 
bra kännedom om intervjupersonerna. Dessa personer ansågs relevanta att intervjua eftersom 
de kunde ge oss riklig och god information med utgångspunkt från vår problemformulering.  
 
Sammanställning av intervjupersoner: 
 
~ Jon Widegren  - Senior Consultant, Ernst & Young 
~ Catharina Nordeman - Director Group EHSQ, Boliden AB 
~ Marita Sander  - Sustainability Communications Manager, SCA  
~ Henrik von Heijne  - Före detta Auktoriserad Revisor 
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2.2.4 Intervjuteknik 

 
Uppsatsens utgångspunkt i en kvalitativ metod är anledning till varför vi valde att genomföra 
kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer bygger vanligtvis på öppna intervjuer och därför 
föll denna metod oss naturlig. Jacobsen (2002) framhåller att det är lämpligt med en öppen 
intervju när få enheter undersöks, vilket stämmer bra överens med vår undersökning. Vidare 
skriver Jacobsen (2002) att en öppen intervju är data som samlas in via ord, meningar och 
berättelser. Vilket precis som våra intervjuer oftast sker via telefon eller ansikte mot ansikte.  
 
En kvalitativ intervjumetod har stor karaktär av flexibilitet eftersom den kan vara 
ostrukturerad eller semistrukturerad (Bryman & Bell, 2005). Majoriteterna av intervjuerna 
som vi har genomfört kan liknas vid en semistrukturerad metod, då vi använde oss av en lista 
med teman som vi såg till att intervjuerna berörde. Semistrukturerade intervjuer är inte helt 
ostrukturerade eftersom en så kallad intervjuguide används. Det betyder att en lista med 
specifika teman som forskaren har velat beröra under intervjuns gång används. Intervjuguiden 
måste inte följas i den ordning som den är skriven utan det kan ändras under intervjuns gång 
och respondenten har möjlighet att forma sina egna svar (ibid.). Vi valde att genomföra 
semistrukturerade intervjuer eftersom de bygger på principen om att en öppen fråga inte riktar 
respondentens svar. Det leder till att den intervjuade kan tala mer fritt och därmed ansåg vi att 
vi skulle få ut mer av intervjuerna. Däremot var det inte lika enkelt som vi trodde, vi fick 
därför använda en del följdfrågor för att få fram den information vi efterfrågade.  
 
Intervjun med Henrik von Heijne hade en ostrukturerad form, jämfört med övriga intervjuer 
som var semistrukturerade. Valet att genomföra en ostrukturerad intervju med von Heijne 
hade sin grund i att vi var i behov av grundläggande information i ämnet. Vi ledde in von 
Heijne på det övergripande området och lät honom prata fritt. Vi lät det förbli så, i och med 
att vi därmed fick ta del av det han ansåg var viktigt kring ämnet. Samtliga intervjuer spelades 
in så att vi kunde lyssna på dem igen, på det viset gick vi inte miste om relevant information. I 
efterhand lyssnade vi igenom intervjuerna och transkriberade dem. Vi bad respondenterna att 
kontrollera det som stod för att se till så att inga missuppfattningar hade uppstått. Vi hade som 
mål att alla intervjuer skulle vara ansikte mot ansikte, men på grund av tidsbegränsning 
genomfördes intervjun med Jon Widegren på Ernst & Young via telefon. Däremot fick vi ett 
lunchmöte med Widegren som innebar att vi fick träffa honom personligen. Den kontakt vi 
hade vid de fysiska intervjuerna bidrog till att vi kunde känna av stämningen, se lokalerna och 
på så vis bilda oss en uppfattning av personen som vi intervjuade. 
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2.3 Vetenskapliga kriterier 
 
2.3.1 Studiens tillförlitlighet 

 
Vid insamling av empiri ställs det krav på att forskaren ska granska det empiriska resultatets 
giltighet och tillförlitlighet. För att avgöra giltighet och tillförlitlighet bör empirin enligt 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) uppfylla två krav i form av reliabilitet och validitet. 
Om reliabilitet och validitet ska kunna uppnå en tillfredsställande kvalité krävs det att 
forskaren kritiskt granskar det insamlade materialet. Begreppet validitet kan hänföras till 
empirins giltighet och beskriver huruvida vi mäter det vi vill mäta. Reliabilitetsbegreppet kan 
kopplas till tillförlitlighet och innebär att forskningen ska vara trovärdig utifrån forskarens 
beskrivning Bryman & Bell (2005). 
 
2.3.2 Reliabilitet 

 

Bryman och Bell (2005) tar upp diskussionen om begreppen reliabilitet och validitet, där det 
finns forskare som är både för och emot att använda dem i en kvalitativ forskning. Jacobsen 
(2002) skriver att begreppen används och översätts till giltighet (validitet) och tillförlitlighet 
(reliabilitet), med hänvisning till Handbok of Qualitative research (1994). Jacobsen (2002) tar 
även upp ett argument om att reliabilitet är en beskrivning på att empirin ska vara tillförlitlig 
och trovärdig. Vi ser det som att vare sig det är en kvantitativ- eller kvalitativ forskning måste 
det gå att förlita sig på innehållet i rapporten. Precis som Holme och Solvang (1997), anser vi 
att målet är att ha så hög reliabilitet (tillförlitlighet) som möjligt. Kvantitativ reliabilitet är inte 
alltid vad den kvalitativa är, vilket framgår tydligt i det som Patel och Davidson (2003) 
förklarar. De menar att om forskaren gör om en undersökning med samma intervjuperson i en 
kvantitativ studie så är reliabiliteten låg om det inte blir samma resultat som innan, vilket 
nödvändigtvis inte behöver vara fallet för en kvalitativ studie. Det skulle kunna vara så att den 
intervjuade har fått tillgång till ny information och därför ändrar sina svar (ibid.).  
 
Reliabiliteten kan enligt Kvale (1997) påverkas vid utskrift av intervjuer eftersom forskaren 
kan ha misstolkat respondentens svar. Vi spelade in alla intervjuer och kunde därmed 
motverka att viktig information gick till spillo samtidigt som det gav oss möjlighet att gå 
tillbaka och lyssna utifall det uppstod tveksamheter. Vi genomförde även en transkribering 
efter varje intervju. Transkriberingen skickades därefter till respektive intervjuperson för att 
se till att inga misstolkningar uppstått. Vi genomförde transkriberingen nära inpå intervjun, 
för att materialet skulle bli så tillförlitligt som möjligt.  
 
En risk som kan uppstå vid en kvalitativ studie är att tolkningen blir subjektiv. Enligt Bryman 
& Bell (2005) anser en del kvantitativa forskare att kvalitativa studier baseras för mycket på 
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forskarens egna uppfattningar om vad som är relevant. Vi vet att det inte går att ha en 
fullständig objektiv bedömning i uppsatsen, men vi har haft det i bakhuvudet och försökt gjort 
vårt bästa för att uppsatsen inte ska speglas av våra subjektiva tolkningar. Objektivitet anser vi 
hör ihop med tillförlitlighet och därmed reliabilitet. För att motverka att uppsatsen inriktning 
inte skulle bli alltför subjektiv, utformades vår problemformulering utifrån vad andra personer 
inom området hållbarhetsredovisning anser är viktigt att studera. Samtliga personer som vi 
diskuterat ämnet med innehar goda kunskaper inom ämnet hållbarhetsredovisning. De har 
bedömt att det är ytterst aktuellt och relevant att studera ämnet kring vår problemformulering 
det vill säga principen om väsentlighet. Vi har tillsammans sammanställt intervjuerna för att 
motverka en subjektiv tolkning av respondenternas svar. På så vis har vi ytterligare försökt 
säkerställa reliabiliteten.  
 

2.3.3 Validitet 

 
Om en undersökning ska bli trovärdig och uppnå hög kvalitet, krävs validitet. I en kvalitativ 
undersökning, som vi har valt att tillämpa, är det enklare att få informationen att bli valid i 
jämförelse med en kvantitativ undersökning. Orsaken är att forskaren arbetar närmare 
respondenten och det ämne som ska undersökas vilket ger respondenten en större möjlighet 
att påverka sin egen medverkan. (Holme & Krohn-Solvang, 1997)  
 
Patel & Davidsson (2003) menar att begreppen validitet och reliabilitet har en förmåga att 
flyta samman i en kvalitativ forskning, där forskaren vanligtvis lägger större vikt på 
validitetsbegreppet. Bryman & Bell (2005) utvecklar validitetsbegreppet vidare och beskriver 
det som den totala processen i en kvalitativ studie med fokus på att skapa en djupare 
förståelse för forskningsobjektet.  
 
Vi anser att validitet är ett viktigt begrepp för att skapa trovärdighet i forskningen och 
försäkra oss om att vi studerar det som vi har för avsikt att studera. Vi inledde studien med att 
skapa förkunskaper kring det valda ämnet, för att försäkra oss om att vi verkligen undersökte 
det ämne vi valt att studera. Därefter utformade vi vår intervjuguide, som vi tog fram utifrån 
företagens hållbarhetsredovisningar och GRI:s ramverk. Genom att utgå från intervjumallen 
kunde vi motverka att frågor som inte var relevanta inkluderades i intervjun. 
   
Vi har försökt öka validiteten ytterligare genom att jämföra respondenternas svar med de 
officiella uppgifterna vi haft tillgång till. Vi har även ställt kontrollfrågor till respondenterna 
för att uttömma eventuella tveksamheter. Patel & Tebelius (1987) menar att kontrollfrågor, 
det vill säga olika frågor med samma innebörd, är ett bra alternativ att använda sig av för att 
öka validiteten i intervjusvaren. Jacobsen (2002) utvecklar validitetsbegreppet ytterligare 
genom att dela in det i kommunikativ och pragmatisk validitet. Vi anser att vår uppsats 
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präglas av en kommunikativ validitet. Det innebär att forskaren jämför och kommunicerar sin 
tolkning av empirin med de personer som är involverade i intervjuprocessen (ibid.).  
 

2.4 Kritik mot metod och källor 
 
I valet av uppsatsens intervjuteknik var det den semistrukturerade metoden vi ansåg skulle ge 
oss mest information. Väl på plats kunde vi inte fullfölja vår tanke, utan de semistrukturerade 
intervjuerna utvecklades mer mot en strukturerad intervjumetod. Därmed anser vi att det kan 
ha förekommit enstaka frågor som har varit ledande. Vi har i de fallen inte använt svaren i 
rapporten, om vi ansett att intervjupersonen inte hade uttryckt sig på samma sätt om frågan 
hade varit mer öppen. Det kan ses som att vi har använt oss av litteratur från Ljungdahl och 
Larsson i stor utsträckning när vi berör referensramen. Vi anser ändå att informationen är 
tillförlitlig, eftersom båda Ljungdahl och Larsson är en del av den skara som har stor 
kompetens i ämnet. Andra fördelar med deras litteratur är att den är nästintill det enda som är 
skrivet och att det är skrivet på 2000-talet, där den senaste boken gavs ut för bara några 
månader sedan.  
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3. Referensram 
 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teorier och modeller vi använt oss av i vår 

undersökning. Vi kommer att inleda med begreppet hållbar utveckling. Därefter behandlas 

teorier kring CSR, hållbarhetsredovisning, Triple Bottom Line, GRI och dess riktlinjer för att 

slutligen beskriva intressentteorin och legitimitetsteorin. Samtliga delar är relevanta för 

problemformuleringen och ligger till grund för vår analys.  

 
 

3.1 Vad är hållbar utveckling? 
 

År 1987 gav FN ut den så kallade Bruntlandrapporten och det var i den som begreppet hållbar 
utveckling (sustainable development) fick sin prägel. I rapporten definieras hållbar utveckling 
som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (ne.se, 2010a). Hållbar utveckling 
innebär att företagen bör ta hänsyn till rimliga arbetsförhållanden, miljön, respektera 
mänskliga rättigheter eller ta hänsyn till andra aspekter som inte berörs i resultatrapporten och 
årsredovisningen (Larsson & Ljungdahl, 2008).  
 
I juli år 2000 lanserades ”The Global Compact”, vilket innehåller tio principer som företagen 

kan följa för att uppnå en hållbar utveckling. Principerna kan ses som det globala näringslivets 
grundläggande riktlinjer för en hållbar utveckling. De bygger på FN:s deklaration om 
Mänskliga Rättigheter, ILO:s (International Labour Organisation) grundläggande arbetsrätt, 
Rio-deklarationen (miljö- och utvecklingsarbete) och FN:s konvention mot korruption. 
(sweden.gov.se, 2010b) 
 
Lars Olle Larsson framhäver i tidskriften Balans (nr 3, 2010 s.15) att; ”Innovationskraft, 

produktutveckling och förmågan att utveckla hållbara affärsmodeller bestämmer vilka företag 

som blir vinnare framöver”. Larsson (2010) menar vidare att hållbar utveckling inte är en 
övergående trend utan snarare är nödvändighet för att företagen ska överleva i framtiden. Ord 
såsom framgångsrik och hållbar utveckling går därmed hand i hand och är ett nödvändigt 
förhållningssätt för att skapa förtroende hos sin omgivning (ibid.). Ett långsiktigt 
hållbarhetsarbete kan enligt Larsson & Ljungdahl (2008) dessutom ge kostnadsminskningar. 
 
Thorpe (2008) utvecklar resonemanget och beskriver de fördelar företaget kan få vid 
granskning av exempelvis den faktiska resursförbrukningen. Om företaget identifierar 
förbrukningen och därefter påvisar de besparingar som bättre resursutnyttjande kan leda till, 
har företaget kommit en bra bit på vägen. 

http://www.sweden.gov.se/
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3.2 Triple Bottom Line 
 
År 1994 introducerade författaren John Elkington termen Triple Bottom Line, som innebär att 
företagen ska ansvara och ta hänsyn till tre aspekter utanför den traditionella redovisningen. 
Ansvarsområdets tre aspekter delas in i en ekonomisk del, en miljömässig del och en social 
del. Syftet med Triple Bottom Line, även benämnt TBL, att mäta och redovisa om hållbarhet 
uppnås eller inte. (Henriques & Richardsson, 2004) Löhman & Steinholtz (2003) påpekar 
vikten av att ett företag som redovisar sitt hållbarhetsarbete inom Triple Bottom Line, måste 
agera på en jämn och bra nivå inom alla de tre delarna. Anledningen är att de hör samman och 
påverkar varandra på ett eller annat sätt. Nedan illustreras en modell för hur de tre 
fundamenten integreras med varandra.  
 

                           
 

Figur 1: Triple Bottom Line Källa: Egen modell 
 
Elkington myntade termen Triple Bottom Line för att hållbar utveckling skulle få större fokus 
och att företagen inte bara skulle fokusera på ekonomiska mål, utan att även inkludera miljö 
och sociala aspekter i sin redovisning (Henriques & Richardsson, 2004). Vi kommer nu att gå 
djupare in på områdena och förklara dem var och en för sig, för att ge läsaren en förståelse för 
innebörden av de tre ansvarsområdena.  
 
3.2.1 Ekonomi 

 

Ekonomin är en nyckelkomponent för hållbar utveckling och en förutsättning för människans 
välfärd (Thorpe, 2008). Det ekonomiska perspektivet i Triple Bottom Line baseras på 
företagens förändrade synsätt av sitt ekonomiska ansvar i samband med hållbarhetsfrågor. Det 
är idag omöjligt att prata om företagens ägare utan att vidröra begreppet Corporate 
Governance, vilket beskriver hur företagen sköts och förvaltas. Investerarna och 
finansmarknaden har en avgörande betydelse för företagets överlevnad, eftersom kapital är 

Ekonomi

SocialtMiljö
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livsnödvändigt för all affärsverksamhet. (Löhman & Steinholtz, 2003) Dr Simon Zadek, 
ordförande i institutet AccountAbility i London, framför sin åsikt i frågan;  
 

”Finance is going to be the strongest driver in the CSR-development the next five years”  
(Löhman & Steinholtz, 2004 s. 70) 

 
Emma Ihre (2008) utvecklar Dr Simon Zadeks uttalande och beskriver vidare att allt fler 
investerare idag har en vilja att agera ansvarsfullt. Vilket företag de väljer att investera i beror 
till stor del i vilken utsträckning företaget tar sitt ansvar. Enligt Grafström et al. (2008) är det 
emellertid viktigt att hållbarhetsarbetet inte blir en resursslukare. Det ska råda en balans 
mellan nyttan av arbetet och de kostnader arbetet för med sig. En ”lagom” stor satsning är 

således att föredra. (ibid.)  
 
3.2.2 Miljö 
 
Jorden har funnits i flera miljarder år och miljön har befunnit sig i ständig förändring sedan 
planeten skapades. Den ökade användningen av fossila bränslen har resulterat i en negativ 
miljöpåverkan med insikt om att naturen inte är en oändlig resurs. (Larsson, 1997) 
Miljöarbete ansågs som ett hot mot företagets utveckling, för inte så länge sedan, men idag 
betraktas miljöengagemang ur flera synvinklar som ett konkurrensmedel, menar Bergström et 
al. (2002). Exempel på miljöengagemang kan vara att ett företag använder sig av förnybar 
energi, tar ansvar för sin avfallshantering eller försöker minska utsläppen till luft och vatten. 
(Thorpe, 2008) 
 
Miljöaspekten av TBL innebär att säkerställa så att de fysiska resurserna finns kvar för 
kommande generationer och därmed inte påverkar deras levnadsstandard. (Henriques & 
Richardsson, 2004) I vissa sammanhang blir emellertid syftet med miljöarbetet förskjutet så 
att det endast arbetas fram för att ge fördelar åt företaget, istället för att säkerställa långsiktig 
utveckling av miljön (Larsson, 1995).  
 
3.2.3 Socialt ansvar 

 
All affärsverksamhet bedrivs av människor med mänskliga värderingar. Av den orsaken anser 
individer att det finns en del saker som det inte går att prissätta på grund av dess oändligt höga 
värden. Exempel på företeelser som har högt värde är mänskliga rättigheter, hälsa, 
diskriminering, arbetsvillkor, barnarbete med mera. Listan kan göras lång. (Thorpe, 2008) 
Företagens sociala ansvar handlar om att aktivt ta sitt ansvar och ständigt arbeta med sin 
verksamhet och dess inverkan på omvärlden. (Löhman & Steinholtz, 2003)  
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Exempel på socialt ansvarstagande kan vara att företaget implementerar olika riktlinjer i 
företagskulturen för hur de anställda ska bete sig gentemot varandra. Det kan gå ut på att 
uppfylla olika verksamhetsmål till exempel att företaget strävar efter ökad säkerhet och färre 
olycksfall. Socialt ansvarstagande kan även innebära att företaget lägger resurser på att 
förbättra kompetensen hos sin personal. Liukonen (2003) menar att företagen genom att följa 
upp hälsobokslut, antal sjukdagar och övrig information i personalens arbete, kan uppnå bättre 
etiskt värde och ökad förståelse för företagets verksamhet. Företagens sociala ansvar innebär 
med andra inte bara att skriva etikpolicy, marknadsföra samhällsprojekt eller donera en slant 
till Rädda Barnen (Löhman & Steinholtz, 2003).  
 

3.3 CSR – Corporate Social Responsibility 
 
3.3.1 Vad är CSR? 

 
CSR står för Corporate Social Responsibilty och definieras på svenska som företagets sociala 
ansvar. CSR kan ibland uppfattas som diffust och brukar därför benämnas som verksamhetens 
bidrag till ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. (Graftström et. al, 2008) 
 
I Sverige är det vanligt att hållbar utveckling och socialt ansvar tolkas som en fråga om miljö 
(Löhman & Steinholtz, 2003). Det är förståeligt att svenskar drar denna felaktiga slutsats 
eftersom Sverige inte har problem med utbredd fattigdom, stora sociala klyftor eller 
ekonomiska tillväxtproblem. Det är således viktigt att poängtera att CSR handlar om så 
mycket mer än bara miljö. För att förstå hur begreppet CSR tolkas idag, kan vi börja med en 
historisk bakgrund till hur socialt ansvar har vuxit fram under årens lopp.  
 
Första gången begreppet socialt ansvar kom på tal var vid FN:s möte i Stockholm 1972. Syftet 
med mötet var att diskutera den globala miljösituationen och frambringa större fokus på 
miljöfrågor. Mötet resulterade i ett uttalande om förbättring. Efter FN:s möte i Stockholm 
satte processen igång på allvar och några år senare, 1992, publicerade FN 
Brundtlandrapporten med Agenda 21 i spetsen. Agenda 21 var en agenda för det 21:a 
århundradet som innehöll olika steg mot en hållbar utveckling. Kortfattat innebar stegen att 
det förelåg ett samband mellan sociala frågor och miljöfrågor, på samma sätt som sociala 
frågor går hand i hand med ekonomiska frågor. I Sverige tillsatte regeringen ett antal Agenda 
21-samordnare. Samordnarna skulle fokusera på miljöfrågor eftersom det betraktades som 
Sveriges största problem bland FN:s stadgar för ett socialt ansvar. Det är grunden till varför 
många svenskar uppfattar hållbarhetsfrågan som en miljöfråga. (Löhman & Steinholtz, 2003)      
 
Larsson (2008) påpekar emellertid vikten av att inte blanda ihop begreppen hållbar utveckling 
och CSR. Enligt Larsson (2008) är hållbar utveckling ett vidare begrepp och svårare att 
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tillämpa i företagens verksamhet jämfört med CSR. Innebörden av CSR kan tydliggöras 
genom World Business Council for Sustainable Developments definition av CSR: 

 
“Företagets sociala ansvar är ett kontinuerligt åtagande av affärsverksamheten, att bete sig 

etiskt och att bidra till den ekonomiska utvecklingen samtidigt som man förbättrar livskvalitén 

hos de anställda och deras familjer liksom för det lokala samhället och samhället i stort.” 
(wbcsd.org, 2010) 

EU- kommissionen har även rubricerat sin definition av CSR:  
 
”Ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver”  
 (Löhman & Steinholtz, 2004 s.13) 

 
Utifrån ovanstående definitioner kan vi tydliggöra att CSR handlar om företagens sociala 
ansvar gentemot sin omgivning. Enligt Löhman & Steinholtz (2003) täcker emellertid inte 
benämningen ”socialt ansvar” in vad det är som avses och delar således in termen i tre 

kategorier. Den första kategorien benämns Sustainability och betyder hållbar utveckling.  
Ordet sustainability fick sin prägel på FN:s möte i Rio de Janeiro 1992. Sustainability 
beskriver hur företagen ska klara av att balansera sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekter för en långsiktig överlevnad. Den andra kategorin Corporate Accountability, som 
betyder företagens ansvar, innebär att företagen bedöms utifrån sin trovärdighet i olika 
sammanhang. Den tredje och sista kategorin benämns Corporate Governance och behandlas i 
diskussioner om hur företagen sköts. I det långa loppet berör Corporate Governance 
företagens öppenhet och trovärdighet. (Löhman & Steinholtz, 2004) 
 
3.3.2 Frivilligt ansvar 

 
När företag arbetar med sitt sociala ansvarstagande är det viktigt att de identifierar de 
aktiviteter som kan påverka deras ekonomiska och sociala ansvar (Hassel, 2008). CSR ska ses 
som en integrerad del av affärsstrategin men det är viktigt att poängtera att det är frivilligt. För 
företag handlar det om ett självvalt ansvar gentemot sina intressenter. Det innebär i sin tur att 
generera ett framtidsinriktat företag med fokus på frågor som rör arbetsmiljö, omgivning, etik 
och ledningens hantering av dess maktposition (Borglund et al. 2008). En annan aspekt att 
väva in i ansvarförhållandet är företagens tendenser att enbart påvisa de positiva sidorna av 
dess sociala ansvar. Det är eftersom redovisning av företagens sociala ansvar är frivilligt och 
att en del företag därmed väljer att undanskymma de negativa sidorna. Företagen tappar 
därmed en del av grundtanken med CSR-arbetet. CSR får störst betydelse när det används 
som en strategisk resurs på samma sätt som produktutveckling, marknadsföring eller annan 
reklam. Ett företag med ett välutvecklat CSR-arbete har större chans att överleva en skandal 

http://www.wbcsd.org/
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eller att bli svartmålat i media. Det beror på att företagen är medvetna om sina brister och 
aktivt arbetar för att förbättra dem. (Ibid.)   
 

3.4 Hållbarhetsredovisning 
 
3.4.1 Vad är en hållbarhetsredovisning? 

 
När ett företag ska beskriva sitt arbete med CSR kan det ta fram och publicera en så kallad 
hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning går ut på ”att mäta, presentera och ta ansvar 

gentemot sina intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen 

uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling”. (globalreporting.org, 2010d) 
 
Hållbarhetsredovisningar har vuxit fram ur miljöredovisningar som har funnits i över 20 år. 
Tidigare låg fokus på miljöfrågor men numera inkluderas även de sociala aspekterna i 
redovisningen. Intressenterna deltar aktivt i frågan om vad som bör redovisas samtidigt som 
de ställer krav på att redovisningen ska vara jämförbar med andra företag inom samma 
bransch. (Larsson & Ljungdahl, 2008) Syftet med hållbarhetsredovisning är att ge 
intressenterna en rimlig bild, både positiv som negativ, av organisationens resultat inom 
hållbar utveckling. En hållbarhetsredovisning kan antingen utgöra en separat publikation eller 
ingå som en fristående del i årsredovisningen. (Ljungdahl, 2008)  
 
3.4.2 Sverigerapporten  

 
Varje år publicerar FAR/SRS den så kallade ”Sverigerapporten” vilket är en lägesbeskrivning 

över hållbarhetsredovisning i Sverige. Hållbarhetsredovisning är enligt Larsson & Ljungdahl 
(2008)  fortfarande sällsynt bland de svenska börsnoterade bolagen, även om den får en allt 
större betydelse i näringslivet. Larsson & Ljungdahl (2008) framhåller att det föreligger 
skillnader mellan olika branscher vad avser hållbarhetsredovisning. Industrisektorn ligger 
långt fram i utvecklingsarbetet i jämförelse med banksektorn. Ljungdahl (2008) framhäver 
även att det finns skillnader mellan branscherna som rör valet av att publicera en separat eller 
integrerad hållbarhetsredovisning. I exempelvis skogsbranschen är det vanligt med en separat 
redovisning, medan det i bank- och finansbranschen är vanligare med integrerad 
hållbarhetsinformation. Ett av argumenten till varför företagen väljer att göra en separat 
redovisning av sitt hållbarhetsarbete, rör frågan om trovärdighet. En del företag anser att 
hållbarhetsarbetet är en så pass viktig del att det förtjänar eget fokus. De menar att en separat 
publikation kan vända sig till flera intressenter och att deras intressenter efterfrågar sådan 
redovisning. (ibid.)  
 

http://www.globalreporting.org/
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Regeringskansliet publicerade i maj 2007 en analys av hållbarhetsredovisningar i statliga 
bolag. Undersökningen som behandlade ett tjugotal statliga bolag, genomfördes av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers tillsammans med Samhällsnytta AB och ledde till nya krav på 
hållbarhetsredovisning. År 2009 blev Sverige först i världen med att införa krav på att statligt 
ägda bolag ska publicera en oberoende bestyrkt hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s 
riktlinjer. Det innebär att hållbarhetsredovisningen ska vara granskad av en utomstående part. 
Innebörden för GRI:s riktlinjer kommer beskrivas längre fram i det här kapitlet. (Larsson & 
Ljungdahl, 2008) Det finns även andra standarder än GRI, men det är inget vi kommer att 
behandla i den här uppsatsen med tanke på de avgränsningar vi har gjort.  
 

3.4.3 Extern granskning 

 
Sverige och FAR/SRS var först i världen, år 2004, att införa en nationell specifik standard för 
bestyrkande av hållbarhetsredovisning (Larsson, 2008). Trots Sveriges införande av 
standarden var det enligt Lars-Olle Larsson (Balans nr, 3 2007) endast 8 procent av de 
svenska hållbarhetsredovisningarna som var bestyrkta år 2007.  Det kan jämföras med 
Storbritannien som år 2007, låg i topp av de europeiska länderna med sina 36 procent. En 
anledning till att Sveriges hamnar långt ner på listan tror Larsson (2008) beror på att svenska 
företag inte har samma tryck från miljö- och människorättsorganisationer som företag i 
Storbritannien. En annan anledning kan vara att den svenska fackföreningsrörelsen inte har 
ställt den typen av krav på redovisningen (ibid.). 
 
På senare år har emellertid kravet på extern granskning ökat. Vanligtvis är det företag med 
stor miljöpåverkan framförallt inom skogs- och verkstadsindustrin som har bestyrkta 
hållbarhetsredovisningar. En anledning till de ökade kraven kommer från förvaltningsbolag 
som väver in etiska och miljömässiga kriterier i sin förvaltning. Det i sin tur ställer krav på att 
företagen ska ge ut relevant och korrekt information, vilket leder till att extern granskning har 
fått en ökad betydelse. (Larsson, Balans nr.3 2007) Enligt Ljungdahl (2008) bidrar extern 
granskning dessutom till förhöjd kvalité och användbarhet för redovisningen, precis som det 
gör inom finansiell redovisning. Ljungdahl påpekar att han inte kan förstå hur intressenterna 
ska kunna förlita sig på en icke granskad redovisning, när de inte gör det med finansiell 
redovisning. Finns det inga krav på extern granskning kan företagen lika gärna göra sin 
hållbarhetsredovisning i form av en reklambroschyr. (Ibid.)  
 
En hållbarhetsredovisning kan granskas på två olika sätt. Målet för redovisningen kan 
antingen vara att avge ett bestyrkande med hög, men inte absolut säkerhet, så kallad revision. 
Eller kan målet vara att avge ett bestyrkande med begränsad säkerhet, så kallad översiktlig 

granskning. (Larsson, 2009) Vi har valt att beskriva tillväggångssättet vid en översiktlig 
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granskning. Anledningen är att översiktlig granskning anses mer relevant för vår uppsats på 
grund av de företag som ingår i studien.  
 
En hållbarhetsredovisning som har granskats av en yrkesrevisor och en specialistledamot i 
FAR anses vara ”oberoende översiktligt granskad”. Det innebär att revisorn och ledamoten 
har granskat den skriftliga informationen, sifferdata och de processer som ligger till grund för 
insamling och lagring av hållbarhetsinformationen. De ska även granska företagets 
genomförda intressentdialog och operativa verksamhet till exempel om företaget har följt 
eventuella miljötillstånd. I granskningsberättelsen uttalar sig revisorn och specialistledamoten 
huruvida hållbarhetsredovisningen överensstämmer med de kriterier den har upprättats 
utifrån. Det ska framgå vilka avgränsningar som hållbarhetsredovisningen omfattas av. Om 
redovisningen har granskats i sin helhet eller delvis, ska det tydligt framgå i 
granskningsberättelsen. (Larsson, 2005) 
 

3.5 GRI – Global Reporting Initiative 
 

3.5.1 Introduktion till GRI 

 
Företags hållbarhetsarbete kan som ovan nämnt redovisas i en så kallad 
hållbarhetsredovisning. Vid framställning av hållbarhetsredovisning kan ett företag behöva 
verktyg och riktlinjer för hur det ska gå tillväga. Det är där GRI kommer in i bilden. GRI är en 
förkortning för Global Reporting Initiative, som är en stiftelse med stöd av ett globalt nätverk. 
Stiftelsen har utvecklat världens mest använda verktyg inom hållbarhetsredovisning i form av 
ett ramverk och har funnits sedan 1997 med en första offentlig utgåva från år 2000. 
(globalreporting.org, 2010a) Vad GRI arbetar med kan beskrivas enligt följande; ”… GRI har 

utarbetat riktlinjer för redovisning av hållbarhetsrelaterade frågor till en nivå där en allmän, 

global acceptans eftersträvas.” (Larsson & Ljungdahl, 2008, s.18). Enligt GRI:s hemsida är 
deras uppdrag att generera förutsättningar för ett öppet och tillförlitligt utbyte av information 
om hållbarhet, genom utveckling och ständig förbättring av deras ramverk för 
hållbarhetsredovisning. Vidare skriver GRI att deras vision är (med fri översättning från 
engelska): 
 
”… att utlämnandet av ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat ska bli lika vanliga och 

jämförbara som finansiell rapportering, och lika viktig för en organisations framgång.”  

(globalreporting.org, 2010b) 
 

Vi kan även finna stöd för detta i tidskriften Journal of Cleaner Production (2009), där Brown 
et al. skriver i sin artikel att GRI:s riktlinjer är de bästa och mest enskilda använda standarden 
i världen för icke finansiell rapportering. Vidare nämner de att det är cirka 1000 företag i 
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världen, i 65 länder, som använder sig av GRI:s riktlinjer och att de flesta är multinationella 
företag. Enligt Claes Åkesson (2008) ger GRI:s redovisningsriktlinjer en ökad extern 
transparens, men även företagets CSR-prestanda kan jämföras av de externa intressenterna. 
Konsultfirman Hallvarsson och Halvarsson skriver på sin hemsida att 80 av världens 150 
största bolag och 175 av Europas 700 största företag använder sig av GRI som 
redovisningsstandard. Vidare kan vi läsa att endast 17 av Sveriges 100 största företag och 9 av 
de 30 största bolagen använder sig av GRI. När det kommer till att kommunicera ett företags 
CSR-arbete på webben gör Hallvarsson och Halvarsson en årlig undersökning, där de 
undersöker 700 företag. År 2009 hamnade Boliden på en delad andra plats och SCA på en 
delad nionde plats. (halvarsson.se, 2009a) 
 
I dag kan vi finna den tredje versionen av GRI:s riktlinjer, vilket benämns som G3, och har 
funnits sedan oktober 2006 (globalreporting.org, 2010a). Larsson & Ljungdahl (2008) skriver 
att GRI:s ramverk är till för att assistera processen som företag genomgår vid upprättandet av 
relevanta och balanserade hållbarhetsredovisningar. Ramverket är uppbyggt av en samling 
riktlinjer (”Sustainability Reporting Guidelines”), vilka består av två betydande delar. Den 

ena är ”redovisningsprinciper och vägledning” och den andra är ”standardiserade 

upplysningar” (”Standard Disclosures”) (ibid.). ”Redovisningsprinciperna och vägledningen” 

är till för att garantera kvalitén och för att precisera redovisningens innehåll på den redovisade 
informationen. De ”standardiserade upplysningarna” är en sammansättning av 

resultatindikatorer och andra upplysningskrav, samt en vägledning för speciella tekniska 
avsnitt i redovisningen. De beskriver ämnesområden och information för redovisning, vilket 
är av intresse för nästan alla intressenter och är av stor vikt för de allra flesta organisationer. 
GRI har delat in de i tre former;  
 

o Strategier och profil – Består av profilindikatorerna 1:1 – 4:17, upplysningar om 
organisationens resultat inom strategi, styrning och profil 

o Hållbarhetsstyrning – Upplysningar om hållbarhetsstyrningen 
o Resultatindikatorer – Indelade i ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor 

(globalreporting.org, 2010c)  
 
Larsson & Ljungdahl (2008) beskriver de standardiserade upplysningarna som 
hållbarhetsredovisningens innehållsförteckning eller meny. Emma Ihre skriver i boken Röster 

om transparens och hållbarhetsredovisning (2008) att GRI:s standardiserade 
resultatindikatorer är ett utmärkt stöd för företagen, så att en konstruktiv dialog mellan 
investerare och företaget genomförs. I samma bok skriver Petter Englén (2008) att en 
avgörande faktor för att GRI ska få ut sin fulla potential, är att företagen får ut så mycket som 
möjligt av sin intressentdialog. Englén beskriver vidare att en lyckad intressentdialog är en 
som har ett cykliskt förlopp, han ser det som att dialogen med intressenterna är den avgörande 
länken.  

http://www.halvarsson.se/
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Syftet med principerna är att de tillsammans ska medverka till; en uppnådd transparens, en 
värdegrund och ett mål. För att förtydliga principernas roll kan de delas in i två grupper; 
Principer för att definiera redovisningens innehåll och Principer för att säkerställa 

redovisningens kvalité. För den sistnämnda gruppen ingår principerna om; balans, tydlighet, 

precision, när redovisningen ska avges, jämförbarhet samt tillförlitlighet. 
(globalreporting.org, 2010c) Vi anser att det är principerna för att definiera redovisningens 
innehåll som är av intresse i denna uppsats och vi kommer därför att ge de principerna en 
djupare förklaring. De principer som ingår i den gruppen är; kommunikation med intressenter, 
hållbarhetssammanhang, fullständighet och väsentlighet. (ibid.) 
 

3.5.2 Kommunikation med intressenter 

 
Kommunikation med intressenter innebär att företaget bör identifiera sina intressenter så att 
deras rimliga intressen och förväntningar på företaget ska kunna presenteras och preciseras i 
redovisningen. Exempel på olika intressenter kan vara allt från den anställde, aktieägare, 
leverantörer till samhället. Emellertid har inte alla intressenter lika stort intresse, utan det 
redovisande företaget har i uppgift att urskilja vilka ämnen som det ska läggas större eller 
mindre vikt på. Större vikt kan exempelvis läggas på områden där de intressenter som 
förväntas använda sig av redovisningen är intresserade av. En dokumentation av 
kommunikationen ska göras för att den ska kunna styrkas. (globalreporting.org, 2010c) Tre 
kriterier gör att ett företag får en trovärdig redovisning som bygger på kommunikation med 
intressenter;  
 

1. Företaget ska kunna ange vilka intressenter som kräver ett erkänt ansvar av företaget.  
 

2. Resultat från intressentdialogerna är vad redovisningens innehåll ska bygga på, där 
intressentdialogen ska ha genomförts inom ramen för företagets ordinarie verksamhet 
eller varit specificerad för redovisningens ändamål.  

 
3. Intressentdialogen ska vara rimligt genomförd och stämma överens med 

redovisningens inriktning och omfattning.  
(Larsson & Ljungdahl, 2008) 

 
En lyckad kommunikation med intressenterna kan ge ett positivt samband, där ett större 
engagemang från intressenterna uppstår och de inser nyttan med redovisningen och blir mer 
mottagliga för den. Det kan i sin tur leda till större kunskaper om organisationen hos 
intressenterna och företaget känner större ansvar. Ansvaret gör att förtroendet mellan 
företaget och intressenterna ökar, vilket höjer redovisningens trovärdighet. 
(globalreporting.org, 2010c) 
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3.5.3 Hållbarhetssammanhang 

 
Principen om hållbarhetssammanhang innebär att ett företags resultat ska sättas i förhållande 
till dess mål och strategier, att resultatet placeras i sitt sammanhang. Redovisningen ska enligt 
denna princip inkludera företagets bidrag till ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållandena, och om det bidrar till en förbättring eller försämring. En klar koppling mellan 
företagets strategier, risker och möjligheter och de olika frågorna inom hållbar utveckling ska 
finnas. (globalreporting.org, 2010c)  
 
3.5.4 Fullständighet 

 
Fullständighet har innebörden att läsaren ska kunna, under den tid som redovisningen 
omfattas, bilda sig en uppfattning om företagets väsentliga delar inom dess ekonomiska, 
sociala och miljömässiga påverkan. Redovisningens väsentliga områden ska täckas och under 
redovisningsperioden ska intressenterna ha möjlighet till utvärdering av företagets resultat. 
(globalreporting.org, 2010c) 
 
3.5.5 Väsentlighet 

 
I enlighet med G3, GRI:s riktlinjer, ska hållbarhetsredovisningen innehålla de områden och 
indikatorer som återger verksamhetens mer viktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala 
påverkan. Vidare beskriver GRI väsentlighet som att det ska innefatta de”… områden och 

indikatorer som i väsentlig grad kan påverka intressenternas bedömningar och beslut.” 
(GRI:s riktlinjer för HR, 2006, sid, 8) Om väsentlig information utelämnas ska orsakerna till 
detta tydligt framgå i redovisningen. (globalreporting.org, 2010c) 
 
Företaget måste ta hänsyn till de områden och indikatorer som är relevanta för att rättfärdiga 
företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, för att få med väsentligheten i 
hållbarhetsredovisningen. GRI menar att väsentlighet kan ses som en slags tröskelnivå som 
måste passeras, för att en fråga eller indikator ska vara relevant nog för att inkluderas i 
redovisningen. GRI menar fortsättningsvis att ett område som har klarat sig över tröskeln, inte 
nödvändigtvis behöver betyda att alla områden har samma vikt av betydelse för 
redovisningen. Områdena kan redovisas mer eller mindre utförligt. (globalreporting.org, 
2010c) En finansiell redovisning kan uttryckas i kvantitativa eller monetära mått, vilket inte är 
lika enkelt vid en hållbarhetsredovisning när en gräns för ”tröskeln” ska sättas (Larsson & 

Ljungdahl, 2008).  
 
Enligt Smith (2006) är väsentlighet en egenskap av relevans och ses som ett minimikrav för 
begreppet validitet, att ekonomiska händelser ska vara väsentliga. Vidare kan vi se att Smith 
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(2006) har återkopplat dessa begrepp till redovisningens tillförlitlighet. Han beskriver att 
kravet om väsentlighet: 
 

”… innebär i princip att informationen skall vara tillräckligt betydelsefull för att kunna 

påverka beslut hos någon grupp av användare.” (Smith, 2006, s.28) 
 
 
På nationalencyklopedins hemsida definieras väsentlighet enligt följande; 
 

”något som utgör en viktig eller grundläggande del av någon helhet” (ne.se, 2010b) 
 
GRI har tagit fram ett antal kriterier eller ”tester” som används för att utse vilka områden som 

är väsentliga att inkludera i hållbarhetsredovisningen. Förutom prioriteringen om att 
väsentliga områden och indikatorer ska återspegla redovisningen, delas kriterierna in i externa 
och interna faktorer.  
 
Externa faktorer: 

o Viktiga områden och indikatorer som organisationens intressenter visat intresse för. 
 

o Viktiga områden och framtida utmaningar för branschen som andra, liknande 
organisationer på marknaden eller konkurrenter har redovisat. 

 
o Relevanta lagar, bestämmelser, internationella avtal eller frivilliga överenskommelser 

av strategisk betydelse för organisationen och dess intressenter. 
 

o Rimligt uppskattningsbar hållbarhetspåverkan, – risker och – möjligheter (till exempel 
global uppvärmning, hiv/aids,) som identifierats genom grundlig undersökning av 
personer med erkänd expertis, eller av expertorgan med erkända meriter inom området 
 

Interna faktorer: 
o Organisationens viktigaste värderingar, principer, strategier, operativa styrsystem, 

ambitioner och mål. 
 

o Intressen och förväntningar hos de intressenter som särskilt berörs av organisationens 
framgång. 

 
o Organisationens kärnkompetens och hur den kan bidra till hållbar utveckling.  

 
o Väsentliga risker för organisationen. 

 
o Viktiga framgångsfaktorer för organisationen.          

(globalreporting.org, 2010c) 
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GRI menar att en kombination av externa och interna faktorer gör att företaget kan utse vilken 
information som är av väsentlighet att inkludera i redovisningen. Förutom kombinationen ska 
även hänsyn tas till; organisationens övergripande mål och konkurrensstrategi, intressenternas 
frågeställningar, sociala förväntningar och företagets inverkan uppströms (till exempel 
leverantörskedjan) likväl som nedströms (till exempel kunder). Vidare menar GRI att de 
ovanstående kriterierna inte räcker vid bedömning av väsentlighet, utan företag ska även ta 
hänsyn till de grundläggande internationella standarder och avtal som de förväntas tillämpa. 
När företag ska bedöma hur stor vikt de olika områdena har ska de beakta hur faktorerna runt 
omkring och i organisationen ser ut. (globalreporting.org, 2010c) 
 

Information om resultat inom de mest väsentliga områdena bör lyftas fram i redovisningen 
och mindre tonvikt bör läggas på de andra områdena. En förklaring bör finnas över hur 
processen har gått till, för att kunna utse vilka områden som ska belysas mer eller mindre. 
(globalreporting.org, 2010c) 
 
GRI nämner att; ”… väsentlighetsprincipen också tillämpas på resultatindikatorer. Fakta kan 

redovisas med olika grad av fullständighet och på olika detaljnivå i redovisningen.” De har 
därmed framställt en modell som visar på detta, vilket illustreras här nedan: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Det som styr ett företags beslut om hur informationen ska redovisas ligger dels i 
informationens betydelse för att göra det lättare och passande för jämförelser, dels i att kunna 
kritisera organisationens resultat. Information som brukas av externa intressenter, men skiljer 

Figur 2: Två dimensioner av väsentlighet Källa: Larsson & Ljungdal, 2008, s.69 
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sig från de interna intressenterna hör hemma i en hållbarhetsredovisning. Det är sådan 
information som kan vara betydelsefull för intressenterna eller underlätta vid kommunikation 
med intressenterna. Detta kan också generera ett bättre resultat för företaget, vilket vi tidigare 
nämnt. (globalreporting.org, 2010c)  
 
3.5.6 GRI:s tillämpningsnivåer 

 
Enligt GRI är tillämpningsnivåerna till för att läsaren klart och tydligt ska kunna se i vilken 
utsträckning som GRI:s riktlinjer och andra delar av ramverket är använt. Vidare menar GRI 
att de ska hjälpa den som upprättar redovisningen att få en vision, vilket ska leda till att de 
successivt utökar sin tillämpning av GRI:s redovisningsramverk. (globalreporting.org, 2010c) 
Stort som litet, nytt som gammalt och oberoende av land och bransch kan företag använda sig 
av GRI:s ramverk. Det finns olika tillämpningsnivåer och GRI är flexibelt. Det medför att ett 
företag kan välja att endast redovisa vissa hållbarhetsaspekter och indikatorer, medan ett annat 
företag kan välja att följa ramverket från början till slut. Beroende på vilken utsträckning 
företaget utnyttjar ramverket uppmanas företaget av GRI att deklarera tillämpningsnivån 
tydligt.  De olika nivåerna är indelade i A, B och C. Nivå A betyder att företaget har använt 
sig av alla riktlinjer och är därmed den högsta nivån. Nivå B och C innebär att företaget i sin 
redovisning endast har inkluderat vissa av de standardupplysningar som finns. (Larsson & 
Ljungdahl, 2008) Förekommer det ett + till höger om nivån, till exempel A+, innebär det att 
redovisningen är externt bestyrkt (globalreporting.org, 2010c). Nedan illustreras nivåerna, 
angående vad som ska vara med för att ett företag ska räknas till en viss tillämpningsnivå. 
   

Figur 3: GRI:s tillämningsnivåer, Källa: miljostyrningsradet.se 
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3.5.7 Branschspecifika tillägg (Sector Supplements) 
 
Vissa branscher har unika behov, vilket innebär att de kräver specifika riktlinjer i förhållande 
till de ordinarie riktlinjerna. Branschspecifika tillägg är därför ett komplement till de ordinarie 
riktlinjerna. De innehåller tolkningar och vägledning för hur riktlinjerna ska tillämpas i en 
viss bransch. De branschspecifika tilläggen består även av branschspecifika 
resultatindikatorer och en bransch som har det är Gruv- och metallindustrin. 
(globalreporting.org, 2010c). Vilket vi anser är av vikt i den här uppsatsen, eftersom Boliden 
tillhör den branschen. Däremot finns det ingen liknande för SCA och dess bransch.  
 
Mining & Metals Sector Supplement är Gruv och metallindustrins branschspecifika tillägg.  
Tillägget har tidigare varit en pilotversion som togs fram utifrån GRI:s tidigare riktlinjer.  I 
mars 2010 kom det en ny utgåva och den ska från och med 2011 vara en del av GRI:s A-nivå 
kriterier. Tilläggen är utformade genom 11 nya branschspecifika indikatorer och ett antal 
kommentarer på GRI:s ordinarie riktlinjers innehåll och resultatindikatorer. Några tillägg är; 
 

o Branschindikator MM1. Företag ska rapportera om mängden land som störs eller 
rehabiliteras.  

o Branschindikator MM3. Företag ska rapportera den totala mängden för jordlager, sten, 
gruvavfall och slam och de sammanhängande riskerna.  

o Branschindikator MM10. Antal och andel nedlagda verksamheter med 
nedläggningsplaner.  

o Kommentar. Betalningar till det lokala samhället, som en del av avtal för 
markanvändning, exklusive markkostnader vid köp.  

o Kommentar. Vid specifika lokaliseringar av verksamheten, ska rapportering av 
andelen lokalt anställda av den totala arbetskraften göras.  

 
(Sustainability Reporting Guidelines & Mining and Metals Sector, 2010) 

 

3.5.8 Kritik mot GRI 

 
Claes Åkesson (2008) menar att GRI:s redovisningsriktlinjer är för omfattande och 
detaljerade. Det blir svårt för företag att använda sig av dem när det har 
hållbarhetsredovisningen integrerad i årsredovisningen. Åkesson (2008) menar att det finns 
risker med att introducera GRI.  Han beskriver att företagen måste ta hänsyn till de redan 
existerande etablerade verksamhetssystemen och metoder, som finns för att redovisa deras 
CSR-arbete. Vi kan läsa i tidsskriften Miljöaktuellt (nr.4 2010) att Raine Isaksson vid 
Högskolan på Gotland anser att GRI:s största brist är att de har glömt kunderna. Isaksson 
menar att i en värld med knappa resurser är grunden till ett företags existens att det ger 
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kunden ett mervärde. Vidare beskriver Isaksson (2010) att GRI inte har med ett enda mätetal 
för att värdera priset på varor och tjänster, vilket är mycket viktigt för de fattigaste 
människorna på jorden. Isaksson har även gjort en rapport där den viktigaste slutsatsen var att;  
 

”… om man följer GRI:s riktlinjer fullt ut behöver inte rapporten säga så mycket om hur 

hållbar verksamheten är eller hur snabbt den blir bättre - eller om den någonsin kommer att 

bli hållbar.” ( Miljöaktuellt nr.4 2010 s.28) 
 
Mats Hollander, Green Cargos informationschef, anser att det är tungjobbat att använda GRI. 
I en diskussion om livet före GRI och efter, nämner Hollander i Miljöaktuellt (nr.4 2010 s.28) 
att; ”Förut var det lite lättare, nu kostar det lite mer.”. Christina Lindbäck, Ordförande för 
Näringslivets miljöchefer (NMC), anser att det finns diskussion kring GRI och dess nytta. 
Lindbäck menar att det även finns en hel del positiva saker med GRI till exempel att GRI kan 
ha den påverkan att det är varumärkesbyggande och att det går att jämföra företag mellan 
olika länder. Anna Brandhorst-Satzkorn på Atlas Copco förklarar att GRI är resurskrävande 
när det införs, men att det sen inte behöver ta mycket energi. Vidare nämner hon att GRI har 
förbättrat företagets hållbarhetsredovisning och att det gillar GRI:s struktur. Något bättre 
system för hållbarhetsrapportering tror hon inte heller att det finns.  (Miljöaktuellt nr.4, 2010)  
 
Vi uppfattar att det finns de som är negativa till GRI men efter att ha läst olika kommentarer, 
är vår uppfattning att GRI är det bästa verktyget som finns i dag och kommer nog att vara det 
för en tid framöver. 
 

3.6 Intressentteorin, ett CSR-perspektiv 
   
Intressentteorin kan enligt Ljungdahl (1999) beskrivas som relationen mellan företaget och 
dess intressenter. En intressent är enligt Grafström et al. (2008) en individ eller en grupp som 
har någon form av intresse i företagets verksamhet. Enligt Crane & Matten (2007) pågår det 
en ständig ”tvåvägsrelation” mellan företag och dess intressenter. Företaget har ett ansvar 

gentemot sina intressenter och måste leva upp till de förpliktelser och krav som ställs. Därmed 
är det angeläget att företagen identifierar vilka som är deras viktigaste intressenter.  
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Borglund et al. (2008) menar att utgångspunkten i intressentmodellen är att det ska råda en 
jämvikt mellan företaget och dess intressenter. Målet är att företagen ska ha ett stabilt 
förhållande till sin omvärld. Det innebär att det ska finnas en balans mellan de belöningar som 
företaget lämnar till intressenterna och det bidrag intressenterna lämnar till företaget. Det kan 
förekomma svårigheter för företaget att finna balansen då intressenterna vanligtvis ställer krav 
på att belöningen ska vara större än bidraget. (Ax et al, 2005) 
 
Intressenter har vanligtvis olika åsikter om vad som bör ingå i företagets redovisning. Det är 
även vanligt att intressenterna har olika åsikter om vad företaget bör ansvara för i samhället. 
Grafström et al.(2008) uttrycker att tvingande regler som berör arbetsmiljö och miljöfrågor är 
självklara krav från intressenterna. När det rör frågor som är av frivillig karaktär kan det bli 
diffust. Det kan vara svårt för företaget att identifiera vilka intressenter som har störst 
påverkan i den typen av frågor. Företagen kan då ta hjälp av tre olika faktorer som består av 
makt, legitimitet och angelägenhet. På senare år har statliga organisationer, 
intresseorganisationer och media börjat ställa större krav på socialt ansvarstagande. Socialt 
ansvarstagande innebär att företaget ska engagera sig i frågor som berör till exempel 
arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Påtryckningarna har bidragit till att företagen numera 
lägger en större vikt vid sitt sociala ansvar för att tillgodose intressenternas önskemål. (ibid.) 
 
Det finns stora möjligheter för företagets intressenter som är intresserade av CSR att bli 
hörda.  Studier visar att förtroendefyllda relationer mellan företaget och dess intressenter kan 
göra företaget mer framgångsrikt och konkurrenskraftigt. Ett utvecklat CSR-arbete kan 

Figur 4: Intressentmodellen, Källa: Egen modell 
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därmed bidra till förbättrad relation mellan intressenter och företag. (Grafström, 2008) 
Företaget kan genomföra en intressentanalys för att utvärdera vilka problem och 
förändringsåtgärder intressenterna anser att företaget ska åtgärda. En intressentanalys är viktig 
på så vis att det ger verksamhetsutvecklingen en bredare förankring 
 
Vi anser att det är viktigt för företaget att inleda en intressentdialog för att ta reda på vad som 
bör inkluderas i hållbarhetsredovisningen. Vi anser av den anledningen att det är viktigt att 
förklara innebörden av intressentteorin. Vidare kommer vi att beskriva legitimitetsteorin som 
är ett komplement till intressentteorin. Båda teorierna är relevanta för den analys och 
diskussion som vi kommer att presentera längre fram i uppsatsen. 
 

3.7 Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin kan som ovan nämnt ses som ett komplement till intressentteorin 
(Ljungdahl, 1999). Legitimitet betyder att något eller någon har ett lagligt berättigande eller 
bara berättigande (ne.se, 2010c). Ljungdahl (1999) skriver att legitimitet ur ett 
företagsledningsperspektiv uppnås när företagens viktigaste intressentgruppers värderingar 
stämmer överens.  
 
Om ett företag ska uppnå legitimitet krävs det att företaget håller en god relation till 
intressenterna, eftersom det är intressenternas överensstämmande värderingar som skapar 
företagets legitimitet. Ett företag kan skapa legitimitet om det håller sig till de lagar och regler 
som finns, vilket företaget i sin tur kan redovisa i en hållbarhetsredovisning. (ibid.) Grafström 
et al. (2008) menar på att det inte räcker att företag följer de lagar och normer som finns, utan 
de måste ta ansvaret ett steg längre. Annars ses de inte som legitima. Vi kan här se att 
intressenterna kräver allt mer från företagen. 
 
En aktör får legitimitet; ”… genom att göra något som är önskvärt och lämpligt utifrån de 

värderingar och normer som finns för tillfället i den specifika situationen som aktören 

befinner sig i.” (Grafström et al., 2008 s.71). Intresseorganisationer är den intressentgrupp 
som i dag har stor betydelse i samhället och är en av de tre största intressenterna som påverkar 
företagens ansvarsarbete. De får sin makt genom att samarbeta med andra aktörer och därmed 
skapa nätverk, med bl.a. forskare, media och konsulter. Makt kan kopplas samman med 
legitimitet. Relationen mellan intressenterna är viktigare än att identifiera en enskild 
intressent. Det beror på att intressenterna kan påverka företagen allt mer om de samarbetar. 
(ibid.) Utöver intresseorganisationer är statliga organisationer och media bland de tre största 
intressentgrupperna, enligt Grafström et al. (2008).  
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4. Empiri 
 

I följande avsnitt redovisas det emirpiriska materialet för vår undersökning. Kapitlet inleds 

med en kort presentation av företagen och intervjupersonerna. Därefter följer en redogörelse 

för den information som framkommit utifrån hållbarhetsredovisningarna och intervjuerna.   
 

 

4.1 Presentation av företag och intervjupersoner 

 
 
SCA grundades år 1929, när Ivar Kreuger skapade en enda koncern av ett tiotal olika 
skogsbolag. Under åren har SCA utvecklats från ett rent skogsbolag till att även erbjuda 
personliga hygienprodukter, mjukpapper och förpackningar. Idag har företaget 50 000 
anställda i ett 60-tal länder och omsätter cirka 111 miljarder kronor. SCAs produkter består 
till största del av förnybara och återvinningsbara material och företaget lägger stor vikt på 
hållbarhetsfrågor. SCA ser sig som ett hållbart företag och har bland annat blivit rankat som 
ett av världens mest hållbara företag. (sca.se) Vi har intervjuat Marita Sander som har arbetat 
på SCA i tio år. I dagsläget arbetar Sander som Sustainability Communications Manager, 
vilket innebär att hon är ansvarig för hållbarhetskommunikationen på företaget.  
 

 
 
Boliden bildades 1931 efter en sammanslagning av två företag som Ivar Kreuger hade 
aktiemajoritet i. Det är i dag ett av de ledande metallföretagen i Europa inom zink och koppar. 
Koncernen är uppbyggd i två affärsområden, Gruvor och Smältverk, med verksamhet i 
Finland, Sverige, och Irland. Deras mission är att producera metaller som får det moderna 
samhället att fungera, vilket innebär en hållbar utveckling. Boliden har i dag cirka 4 400 
medarbetare inom koncernen och de har en omsättning på cirka 82 miljarder kronor. 
(boliden.se) Catharina Nordeman som vi intervjuat har arbetat på Boliden sedan 2002. Hon 
började på Boliden Bergsöe som är ett återvinningsföretag i Skåne. På Boliden Bergsöe hade 
hon ansvar för både EHSQ (Environment, Health, Security and Quality) och kommunikation 
på lokalnivå. Sedan tre år tillbaka arbetar Nordeman på koncernnivå som Director Group 
EHSQ. Det går ut på att hon ska ansvara för det arbetsområde som Boliden benämner EHSQ. 

http://www.boliden.se/www/BolidenSE.nsf/WebStart?OpenPage
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På revisionsbyrån Ernst & Young har vi intervjuat Jon Widegren. Han är Senior Consultant 
och arbetar med att granska hållbarhetsrapporter och som konsult. Tidigare arbetade 
Widegren med omvärldsbevakning, vilket innebar att göra marknads- och branschanalyser, 
men han har de senaste två åren enbart arbetat med GRI och korruptionsutredningar.  
 

4.2 Företagens intressenter 
 

4.2.1 Identifiering av företagens intressenter 

 

När företagen ska upprätta en hållbarhetsredovisning kan de ta hjälp av sina intressenter. 
Intressenterna kan ta fram vad som är viktigt att inkludera i redovisningen. Först och främst 
måste företaget identifiera vilka som är dess viktigaste intressenter.  
 
Enligt Marita Sander på SCA har företaget identifierat vilka som är dess viktigaste 
intressenter. Kunder anses som en självklar grupp eftersom SCA arbetar med Business to 
Business. Även konsumenter är viktiga eftersom företagets produkter så småningom ska 
säljas vidare. Investerare är en viktig grupp eftersom SCA är ett börsbolag, likaså anställda är 
en viktig grupp. Sander framhåller att intresseorganisationer är en intressent som företaget tar 
hänsyn till. Har företaget fått kritik från till exempel miljöorganisationer är det självklart att 
det påverkar företaget. Slutligen utgör samhället en viktig grupp eftersom SCA är en del av 
samhället, förklarar Sander.  
 
Catharina Nordeman framhåller att Boliden har identifierat sina anställda som en viktig 
målgrupp i hållbarhetsredovisningen. Boliden vill att personalen ska känna stolthet över 
företaget. Personalen ska uppfatta att företaget tar ansvar och blir bättre på det bolaget gör. 
Boliden har av den anledningen försökt beskriva informationen i hållbarhetsredovisningen på 
ett lättillgängligt sätt och inte krånglat till det i onödan. En annan viktig grupp är enligt 
Nordeman analytiker och investerare. De vill veta att företaget sköter sig och anses sålunda 
som viktiga intressentgrupper, för att våga satsa pengar.   
 
I Bolidens hållbarhetsredovisning för år 2009 lyfter företaget fram sina viktigaste intressenter. 
Det framställs att kunder, medarbetare, myndigheter, bransch- och frivilligorganisationer, 
närboende, ägare och investerare samt samarbetspartner är viktiga för företaget. 
Informationen om Bolidens viktigaste intressenter styrks delvis av det som Nordeman lyfter 
fram under intervjun. 

http://www.ey.com/SE/SV/Home
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4.2.2 Intressentdialogen 

 
SCA har en ständig dialog med sina intressenter. ”Det gör att vi får en uppfattning om vad de 

tycker är viktigt. Vilka som är viktiga frågor och vad vi bör fokusera på” förklarar Sander. 
Företagets diskussion med intressenterna sker genom företagets branschorganisationer till 
exempel CEPI (organisationen för pappers- och kartongtillverkande företag) och 
skogsbranschens organisation.   
 
I hållbarhetsredovisningen beskriver SCA att de har kontakt med kunder och leverantörer via 
sina affärsgrupper, till exempel SCA Tissue Europe och SCA Forest Products. Dialogen med 
investerare, internationella intresseorganisationer, EU m.fl. sker på koncernnivå. SCA lyssnar 
på deras förväntningar och invändningar och genom dialogen får företaget en förståelse för 
intressenternas förväntningar. Sander berättar att SCA skulle kunna utveckla 
intressentdialogen till en mer systematiserad dialog på koncernnivå. Idag är det främst 
affärsgrupperna som arbetar med dessa frågor. Hon önskar att SCA kunde få en bättre 
överblick av dialogen och en plan över hur den ska utvecklas. Det ska finnas en tanke bakom 
dialogen så att frågor som är aktuella idag har möjlighet att komma fram. SCA har även 
genomfört en materialitetsanalys. Materialitetsanalysen (väsentlighetsanalysen) bygger på en 
mer systematiserad metod för att samla in synpunkter, där majoriteten av respondenterna 
består av de anställda. Sander berättar att företaget har viktat undersökningsunderlaget, så att 
de externa rösterna har lika stor påverkan som de interna rösterna. En annan metod, som 
personalen har utfört på eget initiativ, är att gå ut och prata med analytikerna för att få in 
synpunkter från externa parter. Sander framhåller att väsentlighetsanalysen och SCAs dialog 
med intressenterna kan förbättras. GRI kan vara en anledning till företagets insikt att förbättra 
sig på detta område. 
 
Enligt Nordeman genomför Boliden indirekt en väsentlighetsanalys varje år. Med det menar 
hon att de kommentarer som kommer in från företagets intressenter ligger till grund för 
kommande års rapport. Eftersom företagets medarbetare anses som en viktig intressent pågår 
ständig en aktiv dialog med dem. ”Vi har en medarbetarundersökning som heter ”my 

opinion” och där får de betygsätta den informationen som sprids internt. Det gäller även 

tryckta publikationer.” förklarar Nordeman.  
 
Bland Bolidens övriga intressenter genomförs inte någon enkät eller undersökning utan 
företaget samlar de kommentarer som kommer och för en diskussion med till exempel 
analytikerna. Under diskussionen får analytikerna möjlighet att framställa sina synpunkter. 
Boliden frågar om bolaget kan förstärka eller lyfta fram något ytterligare i kommande års 
rapport. Nordeman påpekar att det förra året inkommit synpunkter på att bolaget inte hade 
redovisat en siffra tillräckligt konsekvent, vilket Boliden var noggranna med att förbättra i år. 
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Många analytiker följer statistik från år till år med egna tabeller från olika 
hållbarhetsredovisningar. Har företaget missat något då inkommer snabbt synpunkter från 
intressenterna som undrar vart dessa siffror har tagit vägen. Bolidens förändring av 
hållbarhetsredovisningen från år till år, är ingenting som intressenterna tycks uppleva som 
något negativt. Kommentarerna Boliden fått är positiva och det menar Nordeman tyder på en 
utveckling.  
 

4.3 Tranparens och externa uttalanden 
 
Båda företagen har under årens lopp haft med uttalanden från externa intressenter i sina 
hållbarhetsredovisningar. ”Det handlar om transparens tycker jag, att man låter någon 

utomstående uttala sig. Att man inte är rädd för att det ska komma negativa kommentarer” 
förklarar Sander på SCA. Enligt Jon Widegren på Ernst & Young ska en 
hållbarhetsredovisning vara mer transparent i jämförelse med en årsredovisning. Poängen med 
att upprätta en hållbarhetsredovisning är att företaget ska berätta någonting mer och våga 
uttala sig över vilka problem det har. Om företaget endast gör det som en bra produkt då har 
det skett en missuppfattning till hur den ska användas, förklarar Widegren. Han beskriver 
vidare de svårigheter som kan uppstå för företaget. Hur öppet ska företaget vara? Har 
företaget varit med om en skandal måste det självklart berätta om problemet, men hur mycket 
ska företaget ta med om mindre problem som inte har kommit fram? Det kan vara svårt, 
menar Widegren.  
 
I SCAs hållbarhetsredovisning för år 2009 framgick det att företaget fått kritik mot bristande 
naturvård. SCA har presenterat kritiken och på vilket sätt företaget ska bättra sig. I Bolidens 
hållbarhetsredovisning för år 2008 och 2009 presenteras problem med metallutsläpp till vatten 
och vilka åtgärder företaget har vidtagit. Kritik och anmärkningar är en viktig aspekt som 
båda företagen anser hör hemma i en hållbarhetsredovisning. På frågan om företagen är rädda 
för att ta med negativa aspekter svarar Sander och Nordeman: 
 

”Nej det är vi inte. Både i år och i fjol tog vi upp kritiken för skogsavverkningen från 

naturskyddsföreningen, Det är inte något som är hemligt, så då blir det väldigt konstigt om 

man inte tar med det”, förklarar Marita Sander på SCA. 
 

”Syftet med en hållbarhetsredovisning är att tala om hur det har gått och då kan man inte 

utesluta att ta med viktiga händelser. Annars skulle det vara att mörka. Har vi fått betala 

böter för något som har hänt, i Odda till exempel så har vi berättat det. Vi har en öppenhet.” 
berättar Catharina Nordeman på Boliden. 
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Respondenternas uttalanden tyder på att båda företagen anser att externa uttalanden och 
utomstående kritik bör inkluderas i hållbarhetsredovisningen. Respondenterna är samstämda i 
frågan och anser att det vore konstigt att inte inkludera kritik och uttalanden, eftersom det 
påvisar en öppenhet från företagets sida.  
 
Widegren understryker att både gruvbranschen och pappers- och skogsindustrin är branscher 
som blivit utsatta för kritik under årens lopp. Han tror däremot inte att Boliden har haft 
samma tryck och risker som SCA har varit utsatt för. Det kan bero på att SCA vill se sig som 
ett konsumentvaruföretag. Visserligen är det självklart att Bolidens kunder också kräver att 
Boliden ska ha koll på vissa aspekter, men Widegren poängterar att ett konsumentföretag har 
en helt annan press på sig. Widegren förklarar vidare att det kan vara en anledning till 
skillnader mellan företagen och hur de rapporterar. 
 

4.4 Redovisning enligt GRI 
 
4.4.1 Företagens användning av GRI:s riktlinjer 

 

Både Boliden och SCA redovisar sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Boliden 
har redovisat efter GRI i tre år och SCA har redovisat i två år. Anledningen till att Boliden 
valde att redovisa efter GRI beror till största del på marknaden och analytikerna. Nordeman 
förklarar att det underlättar för de som ska studera innehållet om företaget följer en standard. 
Även jämförbarheten ökar. En annan anledning är att GRI kan användas som ett redskap för 
att ”bocka av och se så att man har fått med saker som är viktiga”, förklarar Nordeman.  
 
Sander på SCA är av samma åsikt som Nordeman. Hon förklarar att utvecklingen av GRI som 
en standard har bidragit till att företag väljer att redovisa efter GRI. Det ställs även krav på att 
företag ska redovisa enligt GRI. Samtidigt skapar det en bättre jämförbarhet. Vidare uttrycker 
hon att den sociala aspekten på företaget har haft stor nytta av GRI. Det har underlättat för 
personal som arbetar med den typen av frågor, det finns numera en bättre ordning och det är 
enklare att hitta de uppgifter som eftersöks. Miljösidan har däremot inte känt samma behov. 
Företaget har haft en bra miljöredovisning och god kontroll över dessa siffror så där har GRI 
inte haft någon större betydelse, berättar Sander.  
 
Widegren framhåller att företag idag riskerar att fokusera alltför mycket på de nyckeltal som 
GRI:s riklinjer bygger på. Istället för att fundera över vilka nyckeltal företaget kan få fram 
och ta fram data och rapportera efter det, borde företaget genomföra det omvända. Widegren 
anser att företaget först borde definiera var dess väsentliga påverkan är och därefter undersöka 
vilka hållbarhetsaspekter som påverkar företaget. 
 



 
36 

 

4.4.2 GRI:s tillämpningsnivåer 

 

En väsentlig skillnad mellan bolagens hållbarhetsredovisningar är vilken av GRI:s 
tillämpningsnivåer företagen redovisar efter. SCA redovisar på GRI:s A-nivå, medan Boliden 
redovisar på B- nivå. Anledningen till att Boliden redovisar på B-nivå beror på de höga krav 
som ställs för att redovisa på A-nivå. Företaget anser att det är viktigare att arbeta operativt att 
förbättra arbetet, än att skriva det i en rapport. Boliden har inte aktivt valt att redovisa på B-
nivå utan det är vad Boliden anser att bolaget har lyckats komma upp till. De har inte heller 
ambitionen att redovisa på A-nivå.  
 

”Vi måste göra en avvägning hur mycket nytta det ger i förhållande till hur mycket resurser 

det tar och det är inte säkert att det ger så mycket mervärde som vi tycker att det är värt att 

satsa resurser på”. Uttrycker Nordeman på Boliden 
 
Bolidens resonemang kan jämföras med SCA. SCA valde aktivt att redovisa på A-nivån. 
Kriteriet var; ska vi redovisa enligt GRI, då ska vi redovisa på högsta nivå. Sander poängterar 
emellertid att det inte betyder att SCA är bättre på hållbarhetsarbete jämfört med företag som 
befinner sig på B-nivå. Det är inte så GRI fungerar. Det krävs att företaget har kontroll på sin 
verksamhet. Det är vad GRI handlar om snarare än någonting annat, framhåller Sander. 
Widegren utrycker sin åsikt i frågan. ”Det är lätt för företagen att tänka flest nyckeltal vinner 

och det är inte så GRI ska användas.” 
 
Sander beskriver att GRI ställer flera krav för att ligga på A-nivå. Först och främst ska 
företaget rapportera ett antal profilindikatorer, vilka är 1.1 - 4.17. Därutöver måste företaget 
rapportera alla kärnindikatorer och de är 49 stycken. Utöver det kan företaget frivilligt 
rapportera ett antal tilläggsindikatorer. På SCA rapporteras 14 tilläggsindikatorer. Sander 
förklarar att det inom varje område (ekonomi, miljö och socialt) även ska finnas upplysningar 
om hållbarhetsstyrningen. Det ska finnas mål, resultat och policys inom de olika områdena. 
Widegren beskriver detta som ledningens ansats (Management Approach). Han anger att 
ledningen ska ta ställning till en rad olika aspekter inom områdena miljö, arbetsförhållanden, 
produktansvar etc. Om till exempel avfallsfrågan visat sig vara viktig i väsentlighetsanalysen, 
kan företaget i ledningens ansats redogöra för hur det arbetar med styrning av 
avfallshanteringen. Om ett företag saknar mål, uppföljning och policys för ett specifikt 
område bör företaget inte redovisa detta nyckeltal, påpekar Widegren.  
 
För SCA och skogsbranschen har GRI inte angivit några specifika nyckeltal som kan 
användas för branschen. Inom metall- och gruvindustrin finns däremot ett så kallat 
supplement som Nordeman uttrycker det, det vill säga specifika branschindikatorer som 
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företagen kan följa. På Boliden används dessa indikatorer som ett komplement utöver GRI:s 
allmänna riklinjer för B-nivån.  
 
4.4.3 Åsikter kring GRI 

 

Både Sander och Nordeman anser att det är bra med standarder hur en hållbarhetsredovisning 
ska upprättas. Även Widegren anser att det är bra eftersom det underlättar jämförbarheten. 
”… tanken med GRI är att man ska kunna jämföra ett medelstort företag i Sverige som 

tillverkar tvättmedel, med ett stort företag i Sydamerika”. Nordeman påpekar emellertid att en 
del av GRI:s kärnindikatorer är aningen grova och inte säger särkilt mycket om själva 
metallframställningen. Hon ger ett exempel som berör ”graden av återvunnet material”. När 

Boliden ska räkna ut ”graden av återvunnet material” ska de ta med allt material som ingår i 

processen. Det kan vara nytt material, återvunnet material och ingå i vilken process som helst. 
Det återvunna materialet divideras därefter med allt material. Resultatet som framkommer 
säger egentligen ingenting om processen. Istället borde företaget räkna ut hur mycket material 
som framställs ur sekundärt material och hur mycket som framställs ur primärt material. Det 
är ett mått som säger någonting, framhåller Nordeman.  
 
Jon Widegren på Ernst & Young utvecklar Nordemans påstående och förklarar att det 
föreligger en del kritik mot GRI. Kritiken riktar sig mot att GRI är omständigt att arbeta med. 
Sander berättar att GRI var ”tungjobbat” under det första året när SCA introducerade 

riktlinjerna, numera är det SCA:s hållbarhetsarbete som är resurskrävande och ”tungjobbat”. 
Widegren berättar att det är svårt att jämföra olika CSR rapporter eftersom de ser olika ut 
beroende på vad företaget arbetar med. Han beskriver vidare att GRI kan vara mastigt och att 
det kan vara svårt för företagen att ta reda på vad som är viktigt. Med en genomtänkt start kan 
företagen definiera bort mycket, understryker Widegren. Han berättar även om den kritik som 
framställts i en artikel i Dagens miljö. I artikeln diskuterats att GRI inte tillför något värde 
utan att det bara är en kostnad.  
 

4.5 Extern granskning 
 
Ett företag kan välja att få sin hållbarhetsredovisning granskad av en externt oberoende part. 
SCA redovisar på A-nivå +, vilket innebär att redovisningen är externt granskad. Boliden å 
andra sidan, som redovisar på B-nivå, har inte sin hållbarhetsredovisning externt granskad. 
Enligt Nordeman är anledningen att det kräver resurser och att företaget inte vet om det ger 
något mervärde. Dessutom är det ingen som har ställt krav på att rapporten ska vara externt 
granskad. En annan anledning är att företaget har inkluderat ett avsnitt om hållbarhet i sin 
årsredovisning, detta avsnitt består av fakta om Bolidens utsläpp till luft och vatten, 
olycksfallstatistik och sjukfrånvaro. Nordeman uttrycker att ”… den delen granskas ju av 
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våra externa revisorer och det utgör en ganska stor del av den faktabas som även finns med i 

hållbarhetsredovisningen.  På så sätt kan vi säga att de viktigaste delarna är granskade av 

tredje part”, förklarar Nordeman. Nordeman framhåller vidare att det inte är helt omöjligt att 
företaget på sikt kommer att få rapporten granskad. 
 
Sander på SCA har en annan åsikt i frågan om extern granskning. Enligt Sander finns en stark 
koppling mellan trovärdighet och extern granskning. På SCA bedöms att trovärdigheten för 
rapporten ökar, om den är oberoende granskad. Granskning av rapporten är därmed ett steg 
för företaget att vara så transparent som möjligt. Sander får stöd i sitt resonemang av 
Widegren som framhåller att en rapport som är externt granskad innehar ökad transparens. 
Widegren anser sig å andra sidan jävig i frågan. Han tar upp ett globalt företag som ett 
exempel: 
 

”Det kan fråga sig vad som är viktigast för dem, är det att få hållbarhetsredovisning 

granskad eller är det att få sina affärspartners granskade. Väljer man mellan de två så skulle 

jag vilja ha leverantörerna granskade. Det är viktigast för dem tycker jag.” 

 

4.6 Väsentlighet 

 
4.6.1 Vägen till väsentlighet 

 

Widegren berättar att väsentligheten kan ses ur två perspektiv, det ena är tekniskt och nära 
kopplad till GRI protokollet. Det andra är kriterierna för att definiera rapportens innehåll. När 
ett företag ska avgränsa sig angående vad som ska finnas med i hållbarhetsredovisningen har 
GRI tagit fram en princip om väsentlighet. Principen beskriver vilka områden, aspekter, 
parametrar etc. som ska inkluderas. En så kallad tröskelnivå eller avgränsning för vad som ska 
tas med eller inte i hållbarhetsredovisningen är vad väsentlighet handlar om.  
 
Widegren förklarar vidare att företaget ska ta hänsyn till intressenternas åsikter och därefter 
analysera sin egen verksamhet. Ett företag får fram sin väsentlighet och vad som är viktigt 
genom att slå ihop intressenternas input. Därefter jämförs det med GRI och företaget ser; ”… 

det här har GRI och det här är viktigt för oss och så kan man slå ihop det.” Det gör att 
företaget får fram en form av väsentlighetsanalys.  
 
Det är viktigt att ha en gräns där företaget ställer sig frågan; vad ska vi rapportera om? Vad 
ska vi inte rapportera om? Widegren påpekar att ett företag måste ha integritet och säga; det 
här har inte en väsentlig påverkan på oss. GRI har utformat ett protokoll för hur 
gränsdragningen ska gå till. Widegren berättar att även om GRI protokollet finns, kan det vara 
svårt att veta var gränsen ska gå. Ska det vara i ett första led där koncernen ingår? Eller ska 
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det vara i ett andra led där företaget har störst påverkan? En bank kan till exempel ställa sig 
frågan; vad händer med pengarna som vi lånar ut? 
 
Catharina Nordeman på Boliden framhåller att väsentlighet är något det arbetar med hela 
tiden, vilket hon uttrycker som ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Företaget försöker 
förbättra och förändra sig för varje år som går. En gräns som Boliden har dragit är att om det 
inte finns tillräckligt med rapporteringsunderlag, anser företaget att det inte kan få fram en 
tillräckligt tillförlitlig siffra. Därför väljer Boliden att inte rapportera sådana parametrar. 
 
Sander på SCA menar att det är svårt att säga vart den så kallade tröskelnivån ska gå, vad som 
förtjänar en plats i hållbarhetsredovisningen. Hon menar att det är en avvägning som företaget 
får göra utifrån kontakter och dialoger med sina intressentgrupper. På så vis får SCA fram 
vilka områden de bör fokusera på. Widegren tycker att företag ska börja med att definiera; 
vad är vårt företags väsentliga påverkan och vilka hållbarhetsaspekter påverkar oss? Han 
menar att det finns två aspekter. Dels hur företaget påverkar sin omvärld, dels hur omvärlden 
påverkar företaget. Det är viktigt att företaget inleder en dialog med intressenterna och får 
fram en utgångspunkt. Det är så företaget får fram viktiga aspekter, uttrycker Widegren.  
 
4.6.2 Bolidens bakgrund till väsentlighet 

 
När Boliden skulle ta fram vad som var väsentligt att inkludera i hållbarhetsredovisningen 
utgick bolaget från sina målgrupper. Nordeman beskriver det som ”… vad är det vi vill 

berätta? Vad är det vi tror att våra målgrupper vill veta? Och vad kan vi berätta?” Den 
indirekta väsentlighetsanalysen Boliden genomför varje år hos medarbetarna i form av ”my 

opinion”, bidrar också till vad företagets tar upp i nästkommande års rapport. Nordeman 
berättar att Bolidens arbete med att förbättra sina rutiner för rapportering och övervakning, 
bidrar till att företaget får större frihet att välja vad rapporten ska innehålla. Hon syftar på att 
företaget får bättre rapporteringsunderlag och kan med större frihet välja vad som ska 
rapporteras. Det är en återkoppling till att väsentlighet är en ständig process, att saker kan 
läggas till och tas bort.  
 
Nordeman berättar att de områden som har en högre väsentlighet och som får stort utrymme i 
Bolidens hållbarhetsredovisning är yttre miljöpåverkan, sjukfrånvaron, arbetsmiljö, 
incidenter, olycksfall och liknande. Hon menar att inom de områdena har företaget bra 
rapporteringsunderlag, vilket hon förklarar beror på att dessa områden hela tiden har varit 
viktiga. Hon framhäver även att geografiska förhållanden är en aspekt som företaget anpassar 
sig till. Boliden bedriver till exempel inte någon verksamhet i Afrika och då är det inte viktigt 
dör företaget att rapportera om HIV problem. Boliden utesluter därmed aspekter som inte är 
av betydelse för dem. 
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I Bolidens hållbarhetsredovisning är det miljö som tar störst plats på grund av bolagets stora 
påverkan på miljön. Det beror även på att yttre miljö, till exempel utsläpp och avfall, är något 
som bolaget har arbetat med länge och det är en förutsättning för att det ska kunna bedriva sin 
verksamhet. Boliden måste ha kontroll på alla miljötillstånd, då verksamheten är beroende av 
dessa. Nordeman berättar att Boliden kan välja vad de vill rapportera inom området yttre 
miljö. Det har sin grund i att företaget har jobbat med miljöledning i många år och för att 
deras enheter är ISO 14 000 certifierade. ISO 14 000 är standarder för miljöledningssystem. 
Boliden har arbetat systematiskt med miljöarbete, vilket innebär att företaget har kartlagt de 
viktigaste miljöaspekterna. Av den orsaken har företaget identifierat sin miljöpåverkan och 
vilken omfattning den har. Nordeman förklarar att för Bolidens del; 
  

”… är det så att vi har miljöpåverkan när det gäller utsläpp av metaller till luft och vatten 

och det är ganska självklart. Vi släpper ut svaveldioxid till luft från våra smältverk, vi släpper 

ut koldioxid och så släpper vi ut NOx, det vill säga kväveoxid och sedan har vi en del andra 

lite mindre saker som vi släpper ut…”. 
 
Boliden har fem miljömål som framgår i deras hållbarhetsredovisning för år 2009. Det är; 
utsläpp av metaller till luft och vatten, energianvändning och koldioxidutsläpp, 
svaveldioxidutsläpp, produktionsrelaterat avfall samt utsläpp av närsalter till vatten. Företaget 
har även stor miljöpåverkan genom gruvdriften. Boliden påverkar landskapet genom att gräva 
stora hål och företaget har stora dammar med anrikningssand. Nordeman menar att när 
företaget har identifierat vad de ställer till med får de även rapportera om det. Det ser hon som 
en logisk följd, eftersom alla typer av industrier har sin speciella påverkan. I Bolidens 
hållbarhetsredovisning kan vi se att markanvändning har lika stor vikt som ett miljömål. 
Nordeman förklarar att Boliden måste urskilja sina egna bestyr och utifrån det har företaget 
identifierat vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla. Hon berättar att företaget har;  
 

”… satt mål, vi har miljömål och de målen är också ställda i relation till var vi tycker att vi 

har mest påverkan och vad vi behöver förbättra mest. Då blir det logiskt att det man har mål 

på det främjar man och det rapporterar man även också, så det hänger ihop.”. 

 
En annan aspekt som Boliden har lagt mer tonvikt på är det interna arbetet och ett av de 
sociala målen. Det sociala målet innebär att företagets samtliga enheter ska sträva efter noll 
olycksfall varje månad. Vi kan även se i Bolidens hållbarhetsredovisning för år 2009 att 
företaget aktivt arbetar med att stärka sitt värdeskapande arbete. Arbetet baseras på en 
organisations- och verksamhetsfilosofi som Boliden benämner New Boliden Way (NBW). 
NBW utgår från Bolidens mission, vision och värderingar och är en form av övergripande 
riktlinjer om vad företaget gör, varför företaget gör det och hur företaget gör det.  
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4.6.3 SCAs bakgrund till väsentlighet 

 
Marita Sander på SCA berättar att företagets hållbarhetsredovisning är uppbyggd kring SCAs 
fyra mål för hållbarhet. Dessa hållbarhetsmål är koldioxid (Co2), vatten, skogsråvara och det 
sociala målet. Dessa mål har störst väsentlighet i SCAs hållbarhetsredovisning och de är 
viktiga på lång sikt.  
 

1. Koldioxid målet har funnits sedan 2001 och Sander berättar att det är en fråga som har 
fått stort fokus de senaste åren. Anledningen till varför de har valt detta mål beror på 
att SCA är energikrävande och att energi är nära kopplat till koldioxid.  
 

2. SCAs vattenmål handlar inte om att företaget konsumerar vatten utan att det krävs 
mycket vatten vid produktionen. Sander förklarar att ”Det är snarare så att vi lånar 

vatten i produktionen. Vi använder det, renar och släpper ut det igen.”. Vatten är en 
bristvara i länder som Spanien, Australien, vissa delar av USA och SCA har en del av 
sin verksamhet i dessa länder. Det är ett problem i de nämnda länderna och Sander 
påpekar att det är en fråga som kommer bli allt viktigare.  

 
3. Det tredje målet, skogsråvara, innebär att SCA inte ska ha någon vedfiber som 

kommer från kontroversiella källor. SCA har 100 procent kontroll på alla 
verksamhetsområden, förutom förpackningsdelen som kontrolleras till 85 procent 
Sander förklarar att de 15 procent av förpackningsverksamheten som fattas är en liten 
del av helheten.  

 
4. Det fjärde målet, det sociala målet, handlar om företagets uppförandekod som ska 

efterlevas. Målet motiveras av att SCA blivit så pass stort med försäljning i mer än 
100 länder. Det är olika kulturer och lagar inom koncernen som berör mänskliga 
rättigheter, olyckor, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen etc. Därför finns 
uppförandekoden och Sander ser det som en minimistandard för koncernen, vilket 
beskriver hur saker och ting ska gå till.  

 
I SCAs hållbarhetsredovisning beskrivs hur företaget har genomfört sin materialitetsanalys. I 
analysen deltog 367 intressenter som fick bedöma vilka hållbarhetskriterier företaget anser är 
viktigast. Majoriteten av intressenterna bestod av SCA anställda men även kunder, 
leverantörer, investerare, media, och intresseorganisationer deltog i undersökningen. 
Materialitetsanalysen ligger bland annat till grund för vilka frågor som ska prioriteras i 
hållbarhetsredovisningen. Analysen har även legat som grund för vad SCA ska prioritera i sitt 
hållbarhetsarbete under 2009. De områden som värderades högst av både interna (anställda) 
och externa intressenter (kunder, leverantörer etc.) i undersökningen var frågor om mänskliga 
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rättigheter, utsläpp till luft och vatten, produktkvalité och produktsäkerhet. De största 
skillnaderna som förekom mellan de interna och externa intressenterna var att de externa 
värderade produkternas miljöprestanda högre medan de interna värderade kundservice högre.  
 
Sander berättar att det inte är stor skillnad mellan de interna och externa intressenternas 
åsikter i SCAs materialitetsanalys. De sammanfaller nästan. Hon berättar även att hon på eget 
initiativ varit ute och pratat med analytikerna. På det viset får företaget in synpunkter från 
externa parter 
 
4.6.4 Den ekonomiska delen 

 

I år har Boliden tagit med två tabeller med en femårsöversikt, för att underlätta för 
analytikerna. Nordeman anser att det på så vis blir lättare för analytikerna att dels hitta sina 
siffror, dels gör det enkelt för dem att jämföra mellan åren. Sander på SCA förklarar att de 
traditionella analytikerna vill kvantifiera, det vill säga sätta ett pris, en siffra på olika saker. 
Hon menar att det kan vara ganska svårt att beräkna en siffra och förklarar att det gäller att 
lära sig hur det påverkar. Hon beskriver att ekonomidelen är outvecklad i nuläget och ”… den 

ekonomiska delen i hållbarhetsredovisningen handlar mycket om samhällsekonomi. Det är 

taget ur ett samhällsekonomiskt perspektiv”. Vidare berättar Sander att ekonomiavsnittet är 
det som är kortast och det beror på att det avsnittet är det sist tillkomna.   
 
Beträffande de ekonomiska aspekterna berättar Nordeman att det endast är de socio-
ekonomiska och eco-finansiella aspekterna som ska ingå i hållbarhetsredovisningens 
ekonomiska del. Hon menar att det kan ses som en anledning till företagets relativt korta 
ekonomidel. Nordeman berättar även att infrastrukturen i de länder som Boliden har 
verksamhet i, är så pass bra att det inte behöver rapportera så mycket där. Vidare nämner hon 
att om Boliden skulle ha verksamhet i Kina eller tredje världen, skulle företaget säkerligen få 
större ekonomiskt ansvar. Bolaget skulle med stor säkerhet få genomföra ekonomiska insatser 
utöver kärnverksamheterna, hjälpa till med skolor och bostäder. Nordeman framhåller även att 
årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen kan ses som komplement till varandra.  
 

4.7 Väsentligt i branschen 
 
Boliden har i sin bransch ett så kallat supplement när vi kommer in på GRI:s riktlinjer. 
Nordeman menar att supplementet täcker in en hel del av deras bransch och därmed anser hon 
att det är väsentliga saker som står med. Det finns inget supplement för SCAs bransch, men 
Sander menar att energifrågor är viktiga för branschen. Även Nordeman nämner energi och 
framhåller att energiförsörjning är en kritisk framgångsfaktor. Det kan vara svårt att få 
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tillgång till energi till ett överkomligt pris, eftersom handeln med utsläppsrätter påverkar 
priset. Det är någonting som Boliden arbetar aktivt med.  
 
Sander kan inte identifiera något branschspecifikt och inte heller att miljöindikatorer har varit 
något stort problem för SCA. Däremot kan miljöindikatorer vara ett problem för andra 
företag, speciellt om företaget saknar siffror inom området. 
 
 Nordeman förklarar att någonting som är unikt och viktigt för Bolidens bransch är hur 
mycket mark företagen rehabiliterar det vill säga återställer. Nordeman motiverar det med;  
 
”… om man tar i anspråk väldigt mycket mark under en period utan att återställa den, då blir 

det väldigt mycket som blir förstört…” 

 
Boliden försöker hålla efter så att företaget återställer i samma takt som det tar i anspråk. 
Nordeman menar att det ska finnas en balans däremellan. ”Det är specifikt för vår bransch det 

här med att ta mycket mark i anspråk och det är en viktig fråga.”. 

 

4.8 Hållbarhetsredovisningen som en del av strategin och separat 

publikation 
 

Sander har uppmärksammat att fler och fler företag integrerar hållbarhetsredovisningen i sin 
årsredovisning. Hon har en förhoppning om att det ska utvecklas ytterligare. Det är viktigt att 
frågorna integreras i affärsstrategin. ”Hållbarhetsfrågor ska inte leva ett separat liv, utan de 

ska integreras i den dagliga verksamheten” förklarar Sander. Det är viktigt att företaget inser 
att det inte bara är en kostnad, utan att det kan innebära möjligheter och hjälpa företaget att 
överleva. SCA arbetar inte med hållbarhetsfrågor för att det ska vara ”fina”. Sander uttrycker; 

”Det är klart att vi också vill ha en bra natur och så vidare, men för oss som företag handlar 

det om att vi tror att det är bra för företaget och att det faktiskt tillför någonting”. 

 
I SCAs hållbarhetsredovisning beskrivs att SCAs fyra hållbarhetsmål utgör grunden för 
företagets hållbarhetsstrategi. Det beror på att målen behandlar områden som koncernen har 
identifierat som långsiktigt viktiga för verksamheten.  
 
Boliden ser flera fördelar med att upprätta en hållbarhetsredovisning. Enligt Nordeman skulle 
företaget inte klara sig utan en hållbarhetsredovisning. Det är svårt att mäta fördelarna i 
kronor och ören men det underlättar arbetet. Med det menar hon att Boliden skulle behöva 
sitta ner med varenda analytiker och ge ut siffror, maila material, genomföra 
sammanställningar, vilket skulle kosta pengar. Funderar intressenterna över någonting 
hänvisar företaget till hållbarhetsredovisningen. På så vis sparar Boliden massvis med pengar, 
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framhåller Nordeman. Hon tror dessutom att det är oacceptabelt att inte ha en 
hållbarhetsredovisning med den verksamhet som Boliden bedriver. Sander beskriver att 
företag som inte klarar av kommande krav på hållbarhet, heller inte kommer att överleva i 
framtiden.  
 
En liknelse mellan Boliden och SCA är att båda företagen publicerat hållbarhetsredovisningen 
separat från årsredovisningen. Orsaken är av praktiska skäl, förklarar Nordeman och Sander. 
Nordeman förklarar att Boliden vill ha mer utrymme och upplever att företaget har möjlighet 
att göra hållbarhetsredovisningen mer omfattande om den är separerad från årsredovisningen. 
Sander är av samma åsikt och beskriver att SCA utför många bra saker som det vill redovisa. 
Företagets årsredovisning uppgår till över 100 sidor och av den anledningen skulle 
hållbarhetsredovisningen inte få plats i samma publikation.     
 

4.9 Skillnader från år till år 
 

4.9.1 Förändringar i SCAs hållbarhetsredovisning 

 

SCA har inte genomfört några större förändringar från föregående år. Sander förklarar att det 
var större skillnader mellan hållbarhetsredovisningarna från 2007 och 2008. Det var mellan de 
två åren som SCA införde en ekonomidel och delade in redovisningen i tre ben; miljö, socialt 
ansvar och ekonomi (Triple Bottom Line). Det var även då SCA genomförde den första 
materialitetsanalysen, utökade intressentdialogavsnittet och strategiavsnittet. Sander förklarar 
att 2009 års hållbarhetsredovisning handlar om så kallat ”finlir”, att företaget har försökt 
utveckla den. Till exempel tyckte hon att SCA var dåliga på att redovisa sitt fibermål och vad 
företaget faktiskt gör. Hon uttrycker att det var lite flummigt och därför utvidgades den delen. 
Nu beskrivs det per affärsgrupp hur SCA arbetar med frågan och vad företaget gör.  
 
Sander påpekar att hon hela tiden försöker få redovisningen mer konkret, vilket hon anser att 
den sociala delen har blivit jämfört med tidigare år. Hon tycker att det kan bli ganska 
”tungjobbat” ibland, eftersom SCA är en stor koncern. Det beror på att det är många personer 
på olika ställen. Hon menar att företaget måste skapa ett nätverk av kommunikation så att alla 
gör på samma sätt.  
 
En väsentlig skillnad gentemot föregående års hållbarhetsredovisning var att SCA förra året 
hade två revisionsbyråer som granskade, medan det i år bara var en. Sander berättar att det 
beror på historiska skäl och en tillfällighet. Hon utvecklar och berättar att i fjol var det bara 
vissa delar som var granskade, det var miljödata, miljömålens uppkomst och RMS-data 
(SCAs resurshanteringssystem). Den sociala delen granskades av PriceWaterhouseCoopers, 
som även granskar SCAs årsredovisning. Det var Deloitte som granskade företagets miljödel. 
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Det har sin bakgrund i att det var Deloitte som SCA hade kontakt med från början angående 
miljöfrågorna. Sander påpekar det som en stor skillnad, att 2009 års rapport är granskad i sin 
helhet. Av den anledningen ansåg SCA det logiskt att endast ha en firma som granskade hela 
rapporten. Hon berättar att en stor skillnad mellan 2007 och 2008, var att 2008 var första 
gången SCA redovisade enligt GRI. 
 
4.9.2 Förändringar i Bolidens hållbarhetsredovisning 

 
Nordeman berättar att hon inte riktigt kommer ihåg alla förändringar Boliden har gjort, men 
att förändringar genomförs varje år. En förbättring anser Nordeman är att företaget förenklat 
texten, använt enklare ordval och kortare meningar. Hon påpekar även att företaget har 
försökt tydliggöra processen bättre i värdekedjan. Prospektering, sökandet efter naturråvaror, 
har lyfts fram tydligare och hon anser att årets illustration blev bättre jämfört med tidigare års. 
Nordeman tycker att årets hållbarhetsredovisning är enklare att följa och att den har mer logik 
eller kronologi, vilket gör den lättare att förstå. Hon berättar även att bolaget vill förändra 
redovisningen varje år för att det inte ska tröttna på den och uttrycker ”… det är dödstrist att 

göra likadant.”.  
 
I Bolidens hållbarhetsredovisning 2009 finns det en innehållsförteckning, vilket det inte fanns 
i 2008 års hållbarhetsredovisning. Även strukturen har ändrats. I 2008 års redovisning delades 
påverkan och ansvar in i marknad, smältverk och gruvor. I årets rapport har Boliden istället 
delat in det i prospektering, gruvor, smältverk och kunder.  
 

4.10 En prognos för framtiden 
 
Marita Sander, SCA, tror att hållbarhet kommer bli allt viktigare för företag, men det är 
svårare att avgöra hur det blir med hållbarhetsredovisningen. Catharina Nordeman, Boliden, 
menar att hållbarhetsredovisning alltid kommer finnas kvar, men att den kommer att bli mer 
och mer integrerad i årsredovisningen. Sander är av samma resonemang, då hon berättar att en 
integrering i årsredovisningen är en trend som pågår idag. 
   
Sander uttrycker att företagen kommer att få avgöra om de behöver redovisa sitt 
hållbarhetsarbete eller ej. Däremot kommer kunder och konsumenter att påverka och ställa 
högre krav på att företaget kan visa upp sitt hållbarhetsarbete. Hon framhäver att ett företag 
som inte upprättar en hållbarhetsredovisning i framtiden, ändå kommer behöva ta fram de 
siffror som kunderna kräver. Sander uttrycker; ”… då är det inte så dumt att ha en 

hållbarhetsredovisning där man kan säga att såhär ser det ut.” Hon anser att det kan vara en 
anledning till att hållbarhetsredovisning kan bli allt vanligare.  
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Både Nordeman och Sander påpekar att hållbarhetsredovisning kommer bli en 
konkurrensfördel eller avgörande för hur ett företag betraktas. Nordeman tror att 
hållbarhetsredovisningen kan komma att bli en avgörande faktor för om en analytiker ska 
rekommendera köp i ett företag. Sander tror att ekonomidelen kommer att integreras med den 
traditionella ekonomin och att den integreras i strategin och i affärsverksamheten. Hon 
uttrycker; ”Man pratar inte hållbarhet egentligen utan man pratar företaget”. Med det menar 
hon att hållbarhet ingår i företaget. 
 
Sander och Nordeman berättar att vattenfrågan kommer att bli allt viktigare. Sander menar att 
det kommer bli allt viktigare för samhället i stort och andra företag, men kanske inte för SCA. 
Nordeman syftar däremot på den vattenanvändning företagen har och hur mycket som 
återvinns. Boliden har rapporterat om det i flera år, men hon menar att det kommer få 
ytterligare fokus. Hon gör en liknelse med koldioxiden, att det har varit ”inne” att prata om 

det och på så vis; ”… kommer vatten på samma sätt att bli ”jätteinne” att prata om.”. Hon 
fortsätter resonemanget och berättar att analytiker är lättpåverkade av media. Därmed kommer 
analytikerna att efterfråga det som media skriver om.  
 
Sander tror inte att det kommer komma några nya stora områden för SCAs del, utan att 
företagets nuvarande områden kommer att utvecklas. Hon uttrycker bland annat att kundernas 
krav på den sociala delen kommer att öka, vilket kommer bli viktigt att uppfylla. Allt större 
vikt kommer att läggas på den sociala delen, men även att kunderna kräver att företagen ska 
redovisa fakta kring miljöområdet. Däremot tror Sander att det kan komma nya områden för 
andra företag. Dessutom anser hon att förutsättningar kan ändras snabbt och syftar på till 
exempel pandemier och askmoln.  
 
Både Sander och Nordeman utrycker att det kan bli möjligt att hållbarhetsredovisning blir 
lagstiftat. Sander menar däremot att det helt beror på vem som är lagstiftare och syftar till att 
Maud Olofsson i fjol bestämde att alla statliga bolag ska redovisa enligt GRI. Hon uttrycker 
att enskilda personer kan avgöra. Nordeman förklarar att det i dag är frivilligt på EU-nivå att 
vara med i EMAS (EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning). Hon berättar att 
enligt EMAS ska en hållbarhetsredovisning upprättas och hon menar att om det inte blir 
frivilligt, då måste alla upprätta en hållbarhetsredovisning. 
 
Avslutningsvis berättar Nordeman att om EMAS blir normgivande utesluter inte det att 
företag kan använda GRI. EMAS är inte lika detaljerad som GRI. Varpå hon menar att företag 
skulle kunna använda EMAS som stomme och sedan plocka in indikatorer från GRI. 
Widegren nämner att han har hört att GRI:s G3 guidelines håller på att utvecklas till G4 
guidelines, men det är ingenting som är säkert. Han anser att det kan vara lite tidigt om så är 
fallet, eftersom företagen precis har tagit till sig G3-riktlinjerna. Widegren påpekar även att 
Svenska finansanalytikers förening (SFF) har gått ut med riktlinjer om vad företag ska 
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fokusera på. En annan aspekt han nämner är att den nya ISO standarden är på väg ut. Han 
betonar att han trots allt anser ”… att GRI är det bästa ramverket som finns just nu.”.  
 
Widegren tror att det på kort sikt kommer bli allt fler som kommer att använda sig av GRI. 
Han tror att de statliga bolagen med sin obligatoriska redovisning har bidragit till att fler 
företag hållbarhetsredovisar. Däremot är han skeptisk över hur många som i praktiken läser 
hållbarhetsredovisningarna. Widegren berättar att det finns de som säger att det bara är 
konsulter och studenter som läser hållbarhetsredovisningar. 
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5. Tolkning och diskussion 
 

I kapitlet tolkning och diskussion har vi ambitionen att koppla samman referensram och 

empiri. Vi har valt att dela in kapitlet i sex delar, för att förtydliga och göra det enklare för 

läsaren att förstå de olika infallsvinklarna. I kapitlet har vi valt att blanda referensramen och 

de empiriska rösterna med våra egna åsikter.    

 

 

5.1 Intressenterna 
 

5.1.1 Vilka intressenter är viktiga för företagen? 

 
Intressentteorin beskriver att det är viktigt för ett företag att identifierar vilka som är dess 
intressenter. Både Boliden och SCA har identifierat vilka som är deras viktigaste målgrupper 
för hållbarhetsredovisningen. Investerare och anställda ses som en viktig målgrupp för båda 
företagen, analytiker likaså. Boliden och SCA lyfter även fram kunderna som en viktig 
intressent. Intresseorganisationer och samhället utgör dessutom två viktiga målgrupper. Vi 
tycker det är intressant att båda företagen lyfter fram samhället som en viktig intressent. Det 
tyder på att företagen har ett utvecklat CSR-arbete och stort fokus på sin samhällspåverkan. 
Boliden har även tagit upp närboende som en viktig intressent. Det tolkar vi som att företaget 
har insett vikten av sin lokala påverkan på miljö och sysselsättning.  
 
Enligt Crane & Matten (2007) har företagen ett ansvar gentemot sina intressenter och måste 
leva upp till de krav och förpliktelser som ställs. Grafström et al. (2008) menar att det ibland 
kan vara svårt att tillfredställa samtliga intressenter eftersom de vanligtvis har olika åsikter om 
vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla. Boliden har lagt stor vikt vid att upprätta en enkel 
och lättförståelig hållbarhetsredovisning i enlighet med de anställdas krav. På det viset anser 
vi att Boliden lägger stort fokus på sina anställda vid upprättandet av 
hållbarhetsredovisningen. Vår åsikt stärks av Nordemans uttalande när hon beskriver att 
tanken med företagets hållbarhetsarbete är att de anställda ska känna en stolthet över företaget 
och dess arbete. De anställda ska enkelt kunna se att företaget blir bättre och därför är det 
viktigt att det framgår på ett lättillgängligt vis i hållbarhetsredovisningen.  
 
5.1.2 Hur genomför företagen sin intressentdialog? 

 
En intressentdialog kan hjälpa företagen att ta reda på vilka frågor intressenterna tycker ska 
ingå i hållbarhetsredovisningen. Vi anser att en intressentdialog är en förutsättning för att ta 
reda på vad intressenterna efterfrågar, oavsett om den är systematiserad eller inte. En god 
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intressentdialog kan enligt Grafström et al (2008) leda till en bättre relation mellan företaget 
och dess intressenter. Vi anser att det borde vara en självklarhet för alla företag. Vårt 
resonemang får stöd i legitimitetsteorin som beskriver att ett företag uppnår legitimitet genom 
att hålla en god relation till dess intressenter. Legitimitet uppstår när de viktigaste 
intressenternas värderingar överensstämmer. Vi anser av den orsaken att ett företag borde vara 
intresserad av att identifiera vilka frågor intressenterna tycker är viktiga. Vi tror inte att ett 
företag kan överleva på lång sikt utan en intressentdialog. Företaget måste anpassa sig till sin 
omgivning och utan en intressentdialog får företaget svårigheter att samla in synpunkter från 
omgivningen. Med det vill vi poängtera vikten av en fungerande dialog mellan företaget och 
dess intressenter.   
 
Grafström et al. (2008) menar att det finns stora möjligheter för de intressenter som är 
intresserade av CSR och hållbar utveckling att bli hörda av företaget. Vi kan se tendenser på 
det i både SCA och Bolidens fall. SCA har en ständig intressentdialog som bland annat 
bedrivs av branschorganisationen CEPI och skogsbranschens organisation. Intressenterna har 
stora möjligheter att tycka till och SCA visar en stor öppenhet gentemot intressenterna. I 
dagsläget kommer de flesta frågor emellertid fram av ren tillfällighet. Vi håller med Sander 
om att det skulle behövas en bättre överblick och en plan för hur dialogen skulle kunna 
utvecklas. Vi instämmer i Sanders uttalande att dialogen skulle kunna bli mer systematiserad 
och utvecklad, till exempel med hjälp av fler enkätundersökningar eller anordna möten med 
intressenter. Vi anser att en dialog som kan styrkas blir mer trovärdig. En systematiserad 
dialog kan även underlätta för företaget att samla in åsikter från olika intressentgrupper.  
 
Materialitetssanalysen som SCA har genomfört med enkätundersökning som grund, anser vi 
är en bra metod för att ta reda på vilka frågor intressenterna värderar som viktiga. SCAs 
materialitetsanalys är en systematiserad dialog som företaget genomför med interna 
(anställda) och externa intressenter (kunder, leverantörer etc.). Företaget genomför även en 
icke systematiserad dialog via den kontinuerliga kontakt som det har med sina intressenter. Vi 
anser att SCA har lyckats kombinera dessa två sätt bra, men att det kan förbättras. Vår kritik i 
materialitetsanalysen faller på informationen kring de personer som ingått i undersökningen. 
Majoriteten av respondenterna bestod av interna intressenter det vill säga anställda i företaget. 
SCA menar att de interna och externa intressenas värderingar i hög grad sammanföll med 
varandra. Vi anser således att SCA borde uttrycka tydligt i hållbarhetsredovisningen att 
företaget har viktat undersökningsmaterialet för materialitetsanalysen. Vi skulle vilja se en 
jämnare fördelning mellan antalet interna och externa intressenterna i materialitetsanalysen. 
Med grund i att det då skulle innebära att undersökningen blir mer statistiskt underbyggd även 
för de externa intressenterna. Vi anser även att företaget bör arbeta mer systematiserat för att 
läsaren ska känna trovärdigheten i det han eller hon läser, då dialogen kan styrkas.   
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Vi anser att en systematiserad dialog, som den i SCAs materialitetsanalys, är bättre än en icke 
systematiserad. Det beror på att de som läser hållbarhetsredovisningen kan få bevis på att 
dialogen har genomförts och att det som står i redovisningen är väsentligt för intressenterna. 
Det kan bli svårt att övertyga läsarna att intressenterna har varit delaktiga i processen om 
företaget inte kan styrka det i redovisningen. Vi tror därmed att GRI har en poäng med att 
företagen måste kunna styrka sin kommunikation.  
 
Bolidens intressentdialog genomförs kontinuerligt, där företaget samlar in synpunkter från 
intressenter som ligger till grund för nästa års hållbarhetsredovisning. Vi ser det som en icke 
systematiserad dialog, eftersom de flesta synpunkter inte samlas in via ett system till exempel 
med hjälp av en enkät eller undersökning. Den enda dialog som är systematiserad och som 
Boliden kan styrka dialogen med är de anställda. Det sker genom undersökningen ”My 

opinion” som genomförs bland de anställda  
 
Bolidens intressentdialog påminner mycket om SCAs. Boliden för en aktiv dialog med sina 
anställda, men även med andra intressenter såsom investerare och framförallt analytiker. Vår 
tolkning av det som Nordeman framhäver, är att analytikernas åsikter har en relativt stor 
påverkan för hållbarhetsredovisningens innehåll. Vi tror att det beror på att företaget har 
identifierat analytikerna som en av sina viktigaste intressentgrupper för 
hållbarhetsredovisningen. Boliden har ingen generell systematiserad intressentdialog, utan de 
synpunkter som kommer in från intressenterna ligger till grund för hållbarhetsredovisningen. 
Anledningen till varför Boliden inte genomför en mer välutvecklad intressentdialog, tror vi 
beror på att företaget anser att det kostar för mycket i jämförelse med vad det ger. Boliden 
känner antagligen inget behov av att genomgöra en mer systematiserad intressentdialog och 
har av den anledningen inte lagt mycket resurser på det.  
 
Vi anser att Boliden borde ha en mer systematiserad dialog. Det ger företaget möjlighet att få 
in en större bredd av kommentarer och åsikter som de olika intressentgrupperna troligtvis har. 
Vi håller med om att det kan kosta lite mer, men Boliden borde se vilka fördelar det kan ge. I 
framtiden kommer kraven för hållbarhetsredovisning med stor sannolikhet att öka. Kan det 
inte vara bra att ligga steget före, istället för steget efter?  Vi anser att Boliden borde tänka 
mer långsiktigt och utveckla intressentdialogen.  
 
Även om det föreligger skillnader mellan Boliden och SCAs intressentdialoger uppfattar vi 
det som att intressenterna har stora möjligheter att påverka företagens 
hållbarhetsredovisningar. Frågan är om alla intressenterna är införstådda med hur de kan 
påverka? Grafström et al (2008) beskriver att ett välutvecklat CSR-arbete i slutändan kan 
bidra till bättre kommunikation och ge ökade konkurrensfördelar. Vi är övertygade om att ett 
välutvecklat CSR-arbete kan ge ökade konkurrensfördelar och bättre relation mellan företaget 
och dess intressenter. Boliden och SCA har kommit en bra bit på vägen, men det finns 
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fortfarande förbättringar att genomföra. En mer utvecklad intressentdialog kan ge företagen 
möjligheter att få in ytterligare intressant information och samtidigt öka företagets legitimitet. 

 

5.2 På vilket sätt kan en hållbarhetsredovisning bli transparent? 
 
Både Boliden och SCA anser att anmärkningar och viktiga händelser från till exempel 
miljöorganisationer ska finnas med i hållbarhetsredovisningen. Widegren påpekar att det är 
hela poängen med hållbarhetsredovisningen. Den ska vara mer transparent än 
årsredovisningen och företagen ska våga visa vilka problem de har. Vi håller med samtliga 
respondenter, men vi ställer oss frågande över hur öppna företagen ska vara. I SCAs 
hållbarhetsredovisning för år 2009 framgick att företaget fått kritik mot bristande naturvård. 
SCA har tydligt presenterat kritiken och på vilket sätt företaget ska bättra sig. Det märks att 
företaget inte försöker undanskymma problemet.  I Bolidens hållbarhetsredovisning för år 
2008 och 2009 presenteras problem med metallutsläpp till vatten och vilka åtgärder företaget 
har vidtagit. Vi bedömer att problemet inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet i 
hållbarhetsredovisningen. Vi anser att Boliden borde förtydliga problemet och lyfta fram det 
mer. Det skulle kunna bidra till en ökad öppenhet och öka företagets trovärdighet ytterligare.  
 
Det kan vara svårt för företaget att avgöra vilka problem som ska redovisas. Vi anser inte att 
företagen ska redovisa de allra minsta problemen. Har det skett en olycka eller om företaget 
har andra väsentliga problem, tycker vi att det tydligt bör framgå i hållbarhetsredovisningen. 
Widegren styrker vårt resonemang och förklarar att företagen ska visa vilka problem de har, 
annars har de missuppfattat vad hållbarhetsredovisning innebär.    
 
Båda företagen har under åren inkluderat externa uttalanden i sina hållbarhetsredovisningar. 
Uttalanden kommer från intressenter av olika slag och innehåller främst positiva synpunkter. 
Vi tycker det är bra att företagen har dessa uttalanden då det visar vad människor utanför 
företagen anser om dess hållbarhetsarbete. På så vis framställs en mer objektiv syn på 
företagets hållbarhetsredovisning. SCA har senaste åren haft med uttalanden från sina 
intressenter som innehåller en del negativ kritik.  Det anser vi tyder på att företaget visar en 
stor öppenhet och en styrka att det vågar stå för sitt arbete.   
 
Vi har inte kunnat se att Boliden har haft uttalanden om hållbarhetsredovisningen i 2009 års 
utgåva. I 2008 års utgåva har vi funnit uttalanden, men de innehåller inga negativa aspekter. 
Vi anser att en del av transparensen försvinner utan externa uttalanden, särskilt om de bara är 
positiva. Även Sander anser att externa uttalanden ger en viss transparens.  Att Boliden inte 
haft med några negativa uttalanden, är företeelser som ibland kan förekomma hos företag. 
Borglund et al. (2008) skriver att det finns en tendens hos företag att enbart påvisa de positiva 
sidorna av sitt sociala ansvar. De skriver även att företag ibland försöker undanskymma de 
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negativa sidorna och att de då tappar grundtanken med CSR-arbete. Vi tror inte att Boliden 
medvetet försöker undanskymma sina problem, men vi anser att företaget skulle bli mer 
transparent om det lyfter fram sin kritik på ett tydligare sätt.  
 
Boliden skulle kunna förtydliga den information det har om miljöproblem, olyckor eller andra 
viktiga händelser i sin redovisning, då vi vet efter vår intervju att de vill ta med alla de 
negativa aspekterna. I den frågan anser vi att SCA har lyckats med ett bättre arbete, men att 
Boliden på ett enkelt vis skulle kunna kan förtydliga den biten. Anledningen till vårt 
resonemang är att SCA har lyft fram de negativa aspekterna i form av tydliga rubriker till 
exempel Kritik mot bristande naturvård. Bolidens negativa aspekter flyter in i den allmänna 
texten och blir därmed svårare att uppfatta.  
 

5.3 GRI 
 
5.3.1 Varför ska företagen redovisa enligt GRI? 

 
Det kan finnas olika skäl till varför ett företag väljer att redovisa efter GRI. Sander anser att 
GRI har haft en bra utveckling som standard. Sander och även Nordeman anser att det ger en 
jämförbarhet att redovisa enligt GRI, vilket även vi anser är en bra anledning. Widegren 
berättade att jämförbarheten med GRI är bra, att det går att jämföra ett medelstort företag i ett 
land med ett stort företag i ett annat land. Nordeman nämner också att om företaget följer en 
standard, blir det lättare för de som ska studera innehållet. Hon anser även att GRI är bra 
eftersom Boliden kan ”bocka av” och se till att företaget fått med de viktiga frågorna. 
Widegren beskrev att företag kan fokusera lite för mycket på de nyckeltal som GRI:s riktlinjer 
bygger på. Vi ser det som att Boliden startar i rätt ände, eftersom vi uppfattar att företaget 
utgår från data som det har och därefter jämför med vilka nyckeltal som GRI har. Därefter 
matchar de ihop de olika aspekterna.  
 
På SCA har redovisning enligt GRI underlättat för medarbetarna som arbetar med den sociala 
delen. Det har skapat en bättre ordning och det har blivit enklare att hitta de uppgifter som 
eftersöks. Sander anser däremot att miljösidan inte har haft lika stort behov av hjälp, på grund 
av den miljöredovisning som företaget tidigare genomförde. Vi uppfattar det som att GRI 
underlättar för företagen även om det ibland bara gäller vissa delar av redovisningen.   
 

5.3.2 Olika tillämpningsnivåer 

 
Boliden och SCA befinner sig på olika tillämpningsnivåer av GRI:s ramverk. Boliden 
befinner sig på B-nivå, medan SCA befinner på A+ och är därmed på den högsta nivån och 
har sin redovisning externt granskad. Boliden förklarar att de höga krav som GRI ställer, har 
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avgjort varför bolaget inte befinner på en högre nivå. Boliden anser att det är viktigare att 
arbeta operativt med att förbättra arbetet istället för att skriva det i en rapport. Det kan kopplas 
till Widegrens exempel på ett globalt företag som eventuellt borde lägga resurser på att 
granska sina leverantörer istället för att granska sig själva. Bolidens ambition är inte att hamna 
på A-nivå utan företaget upplevs som nöjda med att befinna sig B-nivån. Det är en fråga som 
varje enskilt företag får avgöra själv.  
 
Boliden har inte aktivt valt att befinna sig på B-nivån, medan SCA genomförde ett aktivt val 
att de skulle hamna på högsta nivån. För SCA innebar det att antingen befinna sig på A-nivån 
eller att inte redovisa enligt GRI. Vi anser precis som Sander att två företag som befinner sig 
på olika nivåer inte behöver betyda att det ena företaget är bättre än det andra på 
hållbarhetsarbete. Som vi nämnt finns det olika krav och nivåer, beroende på i vilken 
utsträckning ett företag redovisar sitt hållbarhetsarbete. Dessa nivåer är framtagna av GRI för 
att den som läser redovisningen ska veta i vilken utsträckning företaget har använt sig av 
riktlinjerna. Vi anser att det är viktigt att företagen är noga med att illustrera vilken nivå de 
tillhör. Vår åsikt är dessutom att det bästa vore om en extern part värderar vilken nivå 
företaget tillhör, eftersom det gör att läsaren kan förlita sig på att företagen verkligen befinner 
sig på den nivå de påstår.  
 
5.3.3 Extern granskning eller ej? 

 
Extern granskning av hållbarhetsredovisningen är valfritt för företaget, men SCA har trots allt 
valt att få sin hållbarhetsredovisning externt granskad. Sander menar att trovärdigheten ökar 
om rapporten är granskad av en utomstående oberoende part och det är dessutom ett steg för 
företaget att vara så transparenta som möjligt. Sanders resonemang stryks av både Ljungdahl 
(2008) och Widegren. Ljungdal (2008) beskriver dessutom att en externt granskad rapport får 
förhöjd kvalité och ökad användbarhet. Vi håller med Ljungdahl att en externt granskad 
rapport får ökad trovärdighet, men vi instämmer inte i hans resonemang att en icke granskad 
rapport kan liknas vid en reklambroschyr. En rapport som är externt granskad är visserligen 
mer trovärdig och transparent. Det behöver däremot inte betyda att en rapport som inte är 
granskad är sämre eller att innehållet endast består av påhittad information. Vi anser att ett 
företag som upprättar en hållbarhetsredovisning har ett syfte med redovisningen och vi har en 
förhoppning att innehållet har någon form av relevans och tillförlitlighet. Precis som Sander 
beskriver behöver ett företag som ligger på B-nivå inte vara sämre, utan det rör sig mer om 
hur stora resurser företaget har valt att lägga på sin hållbarhetsredovisning.  
 
Boliden har inte valt att lägga lika stora resurser som SCA på sin hållbarhetsredovisning. Det 
beror på att företaget inte vet vilket mervärde det ger. Vi kan förstå att Boliden av den 
anledningen har valt att inte genomföra en extern granskning, eftersom det är en 
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kostnadsfråga. Larsson (2008) beskriver att Sverige inte har haft samma tryck från 
fackföreningar och miljö- och människorättsorganisationer som andra länder. Även om det 
enligt Larsson (Balans, nr 3 2007) är vanligt att företag inom skogs- och verkstadsindustrin 
har bestyrkta redovisningar har Boliden valt att inte ha det. Vi tror att det beror på att Boliden 
inte har haft samma tryck som SCA och därmed inte känt behov av att få rapporten granskad.  
Nordeman stryker våra tankar och framhäver att intressenterna inte har ställt krav på att 
rapporten ska vara granskad.  
 
Vi anser att en externt granskad rapport ger en högre trovärdighet. Vi tycker att Boliden ur 
redovisningssynpunkt borde införa en granskning av hela hållbarhetsredovisningen. 
Framförallt kan det i framtiden innebära en konkurrensfördel gentemot de företag som inte 
har rapporten granskad. Nordeman framhäver att Boliden har ett avsnitt om hållbarhet i 
årsredovisningen och att den är externt granskad. Detta avsnitt består av fakta om Bolidens 
utsläpp till luft och vatten, olycksfallstatistik och sjukfrånvaro. Nordeman berättar att dessa 
siffror är externt granskade på samma sätt som den finansiella informationen i 
årsredovisningen. Vi anser inte att detta kan klassas som en form av bestyrkande för hela 
hållbarhetsredovisningen, vilket vi anser att Boliden bör införskaffa med hänsyn till det vi 
nämner ovan om ökad trovärdighet. Widegren tar upp en annan aspekt som kan vara 
betydelsefull. Han menar att företagen bör avväga vad de tycker är viktigast; är det att få 
hållbarhetsredovisningen granskad eller att få sina leverantörer granskade. Det ena utesluter 
inte det andra, men i vissa fall kan det ena alternativet vara mer värdefullt än det andra. Det är 
en fråga som Boliden skulle kunna ställa sig angående hur företaget ska göra i framtiden. 
 
5.3.4 Åsikter kring GRI 

 
Det är uppenbart att GRI:s riktlinjer inte är helt fria från kritik. Åkesson (2008) beskriver att 
GRI:s redovisningsriktlinjer är för omfattande och detaljerade. Det innebär att det blir svårt att 
redovisa efter GRI om företaget har en integrerad hållbarhetsredovisning. Ingen av de företag 
som vi har studerat har det problemet, eftersom båda publicerar sin redovisning separat från 
årsredovisningen. Däremot anser Nordeman att GRI är ”tungjobbat”. Hon anser att det beror 
på de detaljer som GRI kräver att företagen ska redovisa. Nordeman får stöd av Hollander på 
Green Cargo (Miljöaktuellt, nr.4 2010), som också anser att GRI är tungjobbat. Widegren 
fyller ut påståendet och beskriver att GRI är omständigt att arbeta med och att det kan vara 
svårt att jämföra olika CSR rapporter. Vi tolkar att flertalet företag upplever det omständigt att 
arbeta efter GRI:s riktlinjer och att riktlinjerna behöver utvecklas till att bli mer 
användarvänliga.  
 
Vi anser att en del GRI indikatorer skulle kunna anpassas till att bli mer betydelsefulla för 
företagen, med anledning av det Nordeman nämner om kärnindikatorn ”graden av återvunnet 



 
56 

 

material”. I nuläget finns branschnyckeltal för en del branscher. Vi skulle således önska att 
GRI tog fram indikatorer för samtliga branscher och att de generella och allmänna 
indikatorerna utvecklades.  
 
I diskussionen om GRI:s nytta och om det bara är en kostnad måste företagen ifrågasätta 
vilket värde som hållbarhetsredovisningen egentligen medför. Vi återkopplar detta till 
Nordemans resonemang som beskriver att Boliden inte vill lägga för mycket resurser på sin 
hållbarhetsredovisning eftersom företaget inte vet vilket mervärde det ger. Isaksson 
(Miljöaktuellt, nr 4 2010) utvecklar resonemanget och beskriver att GRI har glömt kunderna 
och det mervärde redovisningen ger dem. Det saknas även mätetal för att värdera priset på 
varor och tjänster, vilket är viktigt för människorna i fattiga länder. Vi kan förvisso dra 
slutsatsen att varken Boliden eller SCA bedriver verksamheter i de allra fattigaste länderna på 
jorden. I framiden kan däremot detta mätetal bli aktuellt, eftersom företagen kan komma att 
vilja utvidga sina verksamheter.  
 
Widegren beskriver att GRI kan vara mastigt och att det kan vara svårt att ta reda på vad som 
är väsentligt att redovisa. Branhorst-Satzkorn på Atlas Copco beskriver i Miljöaktuellt (nr. 4, 
2010) att GRI är resurskrävande när det väl införs men att det i efterhand inte behöver vara 
det. Det kan kopplas samman med det Sander anser att GRI var ”tungjobbat” under det första 

året, men att det nu är hållbarhetsarbetet som är det. På Boliden framhävs inte denna aspekt, 
utan vår tolkning av Nordemans uttalande är att GRI är resurskrävande oavsett i vilket skede 
företaget befinner sig i. Vi har insett att GRI:s riktlinjer inte är problemfria och att riktlinjerna 
behöver utvecklas och bli mer användarvänliga. Nyttan av GRI går även att diskutera. Vår 
tolkning är att företagen ser olika på den nytta som redovisning enligt GRI medför. En del 
företag ser stor nytta med GRI, medan andra mer ser det som en kostnad. Oavsett de argument 
som talar mot GRI, är vi överens med samtliga respondenter att en standard behövs och att 
GRI:s riktlinjer bidrar till en bättre jämförbarhet.  Vi håller med Widegren att GRI är det bästa 
ramverket som finns idag.  
 

5.4 Hur vet företagen vad som är väsentligt? 
 
5.4.1 Tröskelnivån en avgörande faktor 

 

Vi anser att den största delen av GRI:s princip om väsentlighet, utgörs av var och hur ett 
företag ska dra gränsen eller tröskelnivån för vad som ska inkluderas i 
hållbarhetsredovisningen. Samtidigt anser vi att det är ett av de svåraste valen för ett företag 
när en hållbarhetsredovisning ska upprättas. Precis som Widegren förklarar måste företaget 
börja med att tänka; vad ska vi rapportera om? Vad ska vi inte rapportera om? Vi anser att det 
synsättet kan ses som ett första steg för ett företag. Nästa steg tror vi är att se till att en 
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intressentdialog förekommer, vilket GRI anser ska kunna styrkas genom en dokumentation. 
Widegren anser att ett företag får fram sin väsentlighet genom att slå ihop intressenternas 
input och sedan jämför det med GRI. 
 
5.4.2 Företagens mål som utgångspunkt 

 

När Boliden skulle ta fram vad som var väsentligt för företaget att inkludera i dess 
hållbarhetsredovisning utgick Boliden från sina målgrupper. Nordeman beskriver att företaget 
utgick från frågeställningarna; vad är det vi vill berätta? Vad är det vi tror att våra målgrupper 
vill veta? Och vad kan vi berätta? Bolidens gränsdragning handlar även om att företaget 
kräver tillräckligt med rapporteringsunderlag för att ta med ett område. Det stämmer in på ett 
av GRI:s kriterier, kriteriet om väsentliga risker för organisationen. Boliden har även tagit 
hänsyn till sin geografiska position och därmed avgränsat sig ytterligare. Vi menar däremot 
att det kanske inte räcker för att ta reda på vad som är väsentligt. Vi anser att bara för att ett 
företag inte kan få fram underlag för ett område, behöver det inte betyda att intressenterna inte 
är intresserade av det.  
 
I SCAs materialitetsanalys är det inte någon stor skillnad mellan de interna och externa 
intressenternas åsikter. De sammanfaller nästan. Vi tror därmed att SCA har haft det relativt 
enkelt att utse vilka områden som är väsentliga, till skillnad från om det hade varit helt skilda 
meningar mellan de interna och externa intressenterna. Sander berättar även att hon har pratat 
med analytikerna. Det är på så vis SCA får in synpunkter från sina externa parter. Vi kan 
urskilja att SCA har valt att avgränsa redovisningen till företagets fyra hållbarhetsmål. Vi 
ställer oss då frågan; är dessa fyra mål verkligen vad som är väsentligt för SCA? Vi tror det, 
eftersom SCA har en bra motivering till varför de har valt dessa mål, vilket Sander styrker 
under intervjun.  
 
Sander berättar bland annat att koldioxidmålet finns på grund av att SCA är energikrävande 
och att koldioxid är nära kopplat till energi. Vattenmålet finns på grund av att det är en 
bristvara i några av de länder som SCA bedriver sin verksamhet i. Hon nämnde även det 
sociala målet och företagets uppförandekod. Vi tycker att det finns en relevant bakgrund till 
varför dessa mål är viktiga för koncernen och vi ser målen som en stor del av SCAs 
verksamhet. 
  
5.4.3 Framställning av väsentliga aspekter 

 

Vi håller med Widegren i hans uttalande att företagen bör ta reda på vad som är viktigt och att 
företagen ska ha integritet och förklara vad som inte utgör en väsentlig påverkan på dem. Vi 
anser däremot inte att Boliden och SCA har framhävt det tydligt i sina 
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hållbarhetsredovisningar. Däremot berättar både Nordeman och Sander under intervjuerna 
vilka områden företagen inte har tagit med. Nordeman nämner till exempel att de inte har med 
HIV frågan, eftersom Boliden inte har någon verksamhet i de länder där det är ett problem. Vi 
anser att båda företagen resonerar rätt, men vi vill att SCA och Boliden ska framföra det 
tydligare i deras hållbarhetsredovisningar.  
 
Vi anser att det är viktigt att se till vilka områden som företagen ska lägga större fokus på. 
GRI säger att de mest väsentliga områdenas resultat bör lyftas fram i redovisningen. Boliden 
har lyckats bra med detta i sin framställning. Det som har högre väsentlighet får stort 
utrymme i företagets hållbarhetsredovisning. Nordeman berättar även att yttre miljöpåverkan 
eller till exempel sjufrånvaro, olycksfall, arbetsmiljö etc. är områden som har fått stort 
utrymme. Bolidens rapporteringsunderlag är mycket bra inom yttre miljö, eftersom det har 
varit ett viktigt område för bolaget under en längre tid. Vi tolkar det som anledningen till 
varför Boliden anser att det är ett väsentligt område.  
 
En annan synpunkt som vi tycker är intressant är Nordemans resonemang kring företagets 
väsentlighet. Hon förklarar att det är utifrån de frågor som rör Bolidens egen verksamhet som 
företaget identifierar vad som bör rapporteras i hållbarhetsredovisningen.  Vi förstår det som 
att Boliden utgår dels från rapporteringsunderlaget, dels från sin verksamhet för att identifiera 
vad som är väsentligt att inkludera i redovisningen. Vi återkopplar det till vårt tidigare 
resonemang, där vi anser att Boliden borde utgå mer från intressenternas åsikter. På så vis har 
företaget möjlighet att se till att redovisningen blir mer väsentlig för intressenterna. De 
miljömål som Boliden har är ställda i relation till var verksamheten har störst påverkan och 
vad som behöver förbättras. Nordeman tycker att det finns en logisk följd i att Boliden 
rapporterar om det. Vi anser att hon har rätt i sin tankegång, eftersom GRI anser att företaget 
ska redovisa det som har en stor påverkan. 
 
5.4.4 Ojämn fördelning i hållbarhetsredovisningarna 

 
När vi jämför GRI:s kriterier för väsentlighet med Bolidens och SCAs redovisningar, kan vi 
se att kriterierna har berörts i olika stor utsträckning. Ekonomidelen är mycket mindre i både 
SCAs och Bolidens hållbarhetsredovisningar, jämfört med företagens miljömässiga och 
sociala delar. Enligt Löhman & Steinholtz (2003) ska ett företags redovisning av 
hållbarhetsarbete inneha ha en balans. Det ska råda en balans mellan ekonomi, miljö och 
socialt ansvar, det så kallade Triple Bottom Line. Vi anser inte att Boliden eller SCA har det. 
Det beror troligtvis på att årsredovisningen är en ekonomidel och att rapporterna kan ses som 
komplement till varandra, vilket Nordeman nämner. SCAs främsta anledning till dess obalans 
är att företagets ekonomidel bara har funnits i två år. Medan Boliden menar att infrastrukturen 
i länder där företaget har verksamhet i är så pass bra att Boliden inte behöver rapportera 
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särskilt mycket i ekonomidelen. Nordeman berättar även att det endast är de socio-
ekonomiska och eco-finansiella aspekter som ska ingå i hållbarhetsredovisningens 
ekonomiska del. Hon förklarar att det skulle vara annorlunda om företaget hade haft 
verksamhet i till exempel Kina eller liknande, för då skulle det krävas ekonomiska insatser i 
samhället.  
 
Vi tror att den ekonomiska delen kommer att utvecklas inom en snar framtid. Idag lägger 
företagen främst fokus på miljö, men även de sociala aspekterna börjar få allt större betydelse. 
Löhman & Steinholtz (2003) nämner att hållbar utveckling och socialt ansvar oftast tolkas 
som en miljöfråga. Vi anser att vi fått den utläggningen bekräftad, eftersom det är miljö som 
har störst fokus i företagens hållbarhetsredovisningar. I nuläget har vi en uppfattning om att 
den ekonomiska delen endast finns med för att den måste. Vi tror det kan bero på att företagen 
har en årsredovisning de kan hänvisa till, vad berör de ekonomiska frågorna.  
 
5.4.5 Väsentliga områden i SCAs och Bolidens branscher 

 
Boliden har ett mål om noll olycksfall i verksamheten, vilket är ett internt arbete som 
företaget har lagt tonvikt på i redovisningen. Det är ett väsentligt mål, med tanke på att 
Boliden har en tydlig dialog med sina anställda. Vi är övertygade om att Boliden borde ha fått 
åsikter från de anställda om de ansåg att det hade varit ett oväsentligt område att ha med. 
Rapportering av olycksfall är väsentligt inom gruvbranschen, eftersom nyheterna informerar 
om olyckor och dödsfall i gruvor tämligen ofta. På grund av att Boliden har sina enheter ISO 
14 000 certifierade har företaget arbetat systematiskt med miljöarbete och därmed kartlagt de 
viktigaste miljöaspekterna. Därmed vet Boliden om var och i vilken omfattning deras 
miljöpåverkan är. Vi anser att de miljöaspekter Boliden har med i redovisningen borde anses 
väsentliga. Precis som Nordeman berättar kan vi hålla med om att områdena; utsläpp av 
metaller till luft och vatten, utsläpp av svaveldioxid till luft, utsläpp av koldioxid och utsläpp 
av NOx (kväveoxid) är självklara för den verksamhet som Boliden bedriver.  
 
I Bolidens bransch finns ett så kallat supplement, GRI:s Mining & Metals Sector supplement, 
vilket GRI beskriver som ett komplement till GRI:s ordinarie riktlinjer. Vi anser att det är 
enklare för Boliden att ta reda på vad som är viktigt för företaget att inkludera, tack vare detta 
supplement. Nordeman förklarar att eftersom supplementet täcker in en hel del av Bolidens 
bransch, anser hon att det som står med i redovisningen är väsentligt.  
 
För SCA finns inget liknande supplement, men Sander anser att energifrågor är viktiga att 
redovisa för företag inom skogsbranschen. Nordeman anser att energi är en viktig fråga även 
för gruv- och metallindustrin och hon framhåller att energiförsörjning är en kritisk 
framgångsfaktor. Vi tolkar det som att både SCA och Boliden är företag som kräver mycket 
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energi och av den anledningen är det en viktig fråga för företagen. Sander tycker att det är 
svårt att identifiera andra branschspecifika områden, men hon nämner att miljöindikatorer inte 
har varit något stort problem för SCA. Vi hävdar att det låter förnuftigt eftersom SCA 
bedriver sin verksamhet med utvinning av naturresurser. För Boliden är frågan om hur mycket 
mark företagen rehabiliterar viktigt inom branschen, eftersom mycket förstörs om företagen 
inte återställer marken. Vi håller med Nordeman i hennes resonemang. Anledningen är att 
GRI:s branschspecifika tillägg för Gruv- och metallindustrin handlar om att företagen ska 
rapportera om markanvändning.  
 
5.4.6 Vad har hänt mellan åren? 

 
SCA har inte haft några större skillnader från 2008 till 2009 års hållbarhetsredovisning. 
Däremot om vi jämför 2007 och 2008 års hållbarhetsredovisning, föreligger det skillnader. År 
2008 var det år som SCA började redovisa enligt GRI och företaget införde de tre benen 
(TBL:s tre aspekter: miljö, socialt ansvaret och ekonomi). Innan dess hade SCA inte någon 
ekonomidel. Det var även då SCA började med en materialitetsanalys, utökade 
intressentdialogen och strategin. Årets rapport har, som Sander förklarar, mest handlat om 
finlir och utveckling. Vi tycker det är bra att företaget håller sig konsekvent med rapporterns 
utseende. Det underlättar för intressenterna att hitta den information de söker. 
 
På Boliden genomförs förändringar varje år. De förändringar som Nordeman kommer ihåg är 
att företaget har förtydligat processen i värdekedjan, lyft fram prospekteringen och att 
företaget har utfört en hel del förenklingar. Hon säger att det i år är enklare att följa 
redovisningen eftersom den innehåller bättre kronologi. Vi tycker det stämmer bra överens 
med den uppfattning vi fick när vi jämförde förra årets och årets redovisning.  Vi tror således 
att förändringar från år till år kan förvirra intressenterna och bidra till en sämre jämförbarhet. 
Visserligen har inte företaget fått kritik för dessa förändringar så det kan mycket väl röra sig 
om en personlig åsikt. För att underlätta jämförbarheten anser vi att hållbarhetsredovisningen i 
huvudsak ska vara konsekvent från år till år. 
 
Sander vill få redovisningen mer konkret och att hållbarhetsredovisningen ska berätta mer om 
vad SCA faktiskt gör. Anledningen varför företaget hade två revisionsbyråer förra året och en 
byrå i år, har sin grund i att SCA förra året hade kontakt med ytterligare en revisionsbyrå 
angående miljödelen. Det ledde till att den extra revisionsbyrån fick granska den delen. Det 
blev däremot endast en revisionsbyrå i år, eftersom SCA i år valde att granska hela 
redovisningen och inte bara delar av den. Vi anser att det har blivit till det bättre i frågan, 
eftersom företaget numera granskar redovisningen i sin helhet. Det bidrar i sin tur till en ökad 
trovärdighet.  
 



 
61 

 

5.5 Hållbarhetsredovisningen som en del av strategin och separat 

publikation.  
 
Olika branscher har kommit olika långt med sitt arbete inom hållbarhetsredovisning. Larsson 
& Ljungdahl (2008) beskriver att industrisektorn är långt fram i hållbarhetsarbetet jämfört 
med andra branscher. Det har vi märkt tydligt i både SCA och Bolidens 
hållbarhetsredovisningar. Företagens hållbarhetsarbeten är välutvecklade och det märks att 
båda företagen har fokuserat på hållbarhetsfrågor under flera år. Borglund et al. (2008) 
framställer att CSR-arbete får bäst effekt om det används som en strategisk resurs. Sander 
förklarar att det är viktigt att hållbarhetsfrågorna integreras i den dagliga verksamheten och i 
affärsstrategin. Vi har lagt märke till att SCA inte arbetar med hållbarhetsfrågor för att vara 
”fina”, utan företaget har insett vikten av vad ett bra hållbarhetsarbete kan ge för fördelar. 
SCA ser inte bara hållbarhetsredovisningen som en kostnad, utan företaget har identifierat hur 
den kan hjälpa företaget att överleva. Vi anser att deras synsätt är en bra förebild för andra 
företag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det märks även att Boliden identifierat de möjligheter hållbarhetsredovisningen tillför. 
Nordeman förklarar att företaget spar massvis med kostnader, eftersom det kan hänvisa sina 
intressenter till hållbarhetsredovisningen istället för att diskutera olika nyckeltal med var och 
en av dem.  Borglund et al. (2008) beskriver att företag med ett välutvecklat CSR-arbete har 
större chans att överleva en skandal. Vi anser att det stämmer in på både SCA och Boliden. 
De är medvetna om sina brister och har insett att hållbarhetsarbete är en förutsättning för att 
de ska kunna bedriva sin verksamhet.  
 
En annan aspekt som Ljungdahl (2008) framhäver angående skillnad mellan olika branscher, 
är att publikationen av ett företags hållbarhetsredovisnings ser olika ut beroende på bransch. I 
skogsbranschen är det vanligt med en separat publikation, vilket vi kan urskilja i SCAs fall. 
Boliden har också valt att upprätta en separat publikation. Anledningen till varför företagen 

SCAs och Bolidens hållbarhetsredovisningar för år 2008 och 2009 
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valt en separat hållbarhetsredovisning tror vi beror på företagets eget intresse, snarare än 
trender inom branscherna. Sander och Nordeman framhäver att en separat redovisning ger 
större utrymme för information. Resonemanget styrks av Ljungdahl (2008) som beskriver att 
en separat publikation får mer fokus och att den kan vända sig till fler intressenter. Vi anser 
att en separat hållbarhetsredovisning är lämpligt för företag som har en stor påverkan på sin 
omgivning. Vi anser dessutom att en separat publikation får större uppmärksamhet och fokus 
jämfört med en integrerad.   
 

5.6 En prognos för framtiden 
 

Vi kommer aldrig veta helt säkert vad som händer i framtiden. Däremot vill vi ge dig som 
läsare en förståelse om vad som kan komma att bli hållbarhet och hållbarhetsredovisningens 
utveckling.  
 
Vi tycker att hållbarhet är en stor del av vår vardag, när hörde vi inte om mänskliga rättigheter 
och utsläpp senast? Var det inte igår eller en timme sedan? Det är i vilket fall ett ständigt 
återkommande ämne. Vi ser det precis som Sander, att hållbarhet kommer bli allt viktigare för 
företag och att hållbarhet numera ingår i begreppet företag. Det handlar om att företagen får 
allt större press från konsumenter, kunder och andra intressenter. Sander nämner att 
konsumenter och kunder kommer att påverka och ställa högre krav på hållbarhetsarbetet. Hon 
syftar på att de kommer vilja se att företagen visar upp sitt arbete.  Kommer företagen att 
känna den pressen från konsumenter och kunder? Ja det anser Sander, och det anser vi ligger 
helt i linje med hur vi uppfattar det.  
 
Hållbarhetsredovisning är ett fenomen som är här för att stanna. Det är vad både vi och 
Nordeman tror. En integration av hållbarhetsredovisning i årsredovisningen är i vilket fall vad 
Nordeman och Sander anser kommer att hända. Sander berättar även att det är en trend som 
pågår just nu. Vi kan däremot fråga oss, vilka kommer att läsa hållbarhetsredovisningarna i 
framtiden?  
 
Det är emellertid inte alla som talar för att hållbarhetsredovisning är bra och att det tillför 
någonting. Vi tror att framtiden kommer att bjuda på diskussioner med olika åsikter i frågan. 
Däremot är vår uppfattning att hållbarhetsredovisningen kommer att fortsätta finnas. Utifrån 
detta citerar vi Sander och säger att det inte vore dumt för ett företag att ha en 
hållbarhetsredovisning där företaget kan säga att såhär ser det ut. I så fall tror vi att 
hållbarhetsredovisningen kommer att få en allt större betydelse. Även Sander anser att det kan 
bli allt vanligare att redovisa hållbarhetsarbete. 
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Både Nordeman och Sander talar för att hållbarhetsredovisning kommer innebära en 
konkurrensfördel eller vara avgörande för hur ett företag betraktas. Grafström et al. (2008) 
skriver att ett företag som tar sitt sociala ansvar gentemot sina intressenter, kan få ökat 
förtroende och ökade konkurrensfördelar. Även Liukonen (2003) kommer in i detta 
resonemang och framhäver att ett etiskt värde och ökad förståelse för företagets verksamhet 
kan vara en fördel med socialt ansvarstagande.  Vi anser därför att det finns grund i det 
Nordeman och Sander säger och håller med deras resonemang. 
 
Sander och Nordeman nämner analytiker i sina uttalanden. Nordeman tror att 
hållbarhetsredovisningen kan komma att bli en avgörande faktor för om en analytiker ska 
rekommendera köp i ett företag. Vi tror att analytikerna kommer att få allt större påverkan på 
företagen. Det är som Löhman & Steinholtz (2003) beskriver att investerarna har en 
avgörande betydelse för företagets överlevnad på grund av kapitalets livsnödvändighet för all 
affärsverksamhet.  
 
Vattenfrågan är den fråga som kommer bli allt viktigare om vi ser till vad Sander och 
Nordeman har att berätta. Vi tror att det kan vara på det viset, men även att det kommer att 
finnas andra frågor som kommer få stor betydelse beroende på utvecklingen i världen. Vi tror 
till exempel inte att koldioxidfrågan kommer att bli mindre. Sander nämner som exempel, att 
koldioxid har varit ”jätteinne” att prata om och att vatten kommer att påverkas likadant. Vi 
hävdar således att de kommer att ha lika stor betydelse inom en snar framtid. En annan åsikt 
Sander har är att hon inte tror att det kommer att komma dyka upp några nya områden för 
SCA, utan att de nuvarande kommer att utvecklas. Hon tror att större vikt kommer att läggas 
på den sociala delen, men även att kunderna kommer att kräva att företagen ska redovisa fakta 
kring miljöområdet. Här ser vi tendenser på att nya områden kan komma att bli väsentliga. 
 
En annan fråga som berör framtiden är om det kommer att lagstiftas ett krav på 
hållbarhetsredovisning. Både Nordeman och Sander anser att det är fullt möjligt, men att det 
beror mycket på till exempel vem som är lagstiftare. Om den ”frivilliga lagen” om att vara 
med i EMAS skulle ändras innebär det att företagen ska upprätta en hållbarhetsredovisning.  
Det skulle däremot inte innebära att företag inte kan använda sig av GRI:s riktlinjer, utan 
EMAS kan mer ses som en stomme menar Nordeman. Vi tror att det kan vara mycket möjligt 
att det inträffar, men frågan är om det verkligen kommer att vara via EMAS som vi får det 
lagstadgat. Vi anser att det är mer troligt att en helt ny lag tas fram där de utgår från GRI, 
eftersom EMAS inte är lika omfattande som GRI. Widegren nämnde tidigare att han hört att 
G3 håller på att bli en G4, men som han beskriver vore det nog för tidigt att införa en G4. Vi 
har märkt att företagen fortfarande har mycket att lära sig från G3 och att det är en del att ta 
till sig.  
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Det finns även andra riklinjer och standarder som Widegren nämner, men vi tror inte att de 
kan slå ut GRI som standard. I dagsläget har GRI utvecklats till en så pass bra standard och vi 
tror att det kan ta ett tag för någon annan standard att komma ikapp. Även Widegren 
framhåller att GRI är det bästa ramverk som finns i nuläget. Han tror även att fler och fler 
kommer att använda sig av GRI. Vi anser att det en rimlig åsikt som kan komma att bli sann.   
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6. Slutsatser 
 

I följande kapitel kommer vi redogöra för de viktigaste slutsatserna utifrån de inledande 

frågeställningarna i problemformuleringen. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 

forskning kring ämnet.  

 

 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vad som är väsentligt för SCA och 
Boliden att inkludera i deras hållbarhetsredovisningar med utgångspunkt från GRI som 
standard. Syftet har även varit att analysera vilka skillnader och likheter som förekommit i 
hållbarhetsredovisningarna.  
 
Vad som är väsentligt för ett företag att inkludera i dess hållbarhetsredovisning handlar om 
var företaget sätter gränsen och hur det har satt den gränsen. SCA utgår från dess 
kontinuerliga intressentdialog och materialitetsanalys för att avgöra vad som är väsentligt för 
företaget. Det innebär att intressenternas åsikter präglar hållbarhetsredovisningens innehåll. 
Boliden däremot baserar innehållet i sin hållbarhetsredovisning utifrån andra kriterier. 
Företagets hållbarhetsredovisning bygger dels på den kontinuerliga intressentdialogen, dels på 
om det finns tillräckligt med rapporteringsunderlag. 
 
Inom miljöavsnittet har vi kommit fram till att Bolidens mest väsentliga områden först och 
främst är de områden som Boliden har identifierat utifrån sin ISO 14 000 certifiering.  
Områdena består av; utsläpp till luft och vatten, energianvändning och koldioxidutsläpp, 
utsläpp av svaveldioxid och utsläpp av kväveoxid. Utöver dessa områden är markanvändning 
väsentligt att inkludera i hållbarhetsredovisningen. Vad berör Bolidens sociala ansvar är det 
företagets mål om noll olycksfall som är av störst väsentlighet. Även sjukfrånvaro, 
arbetsmiljö och incidenter är väsentligt för Boliden att inkludera i sin hållbarhetsredovisning. 
Det beror på att de anställda arbetar i en utsatt arbetsmiljö.  
 
På SCA är det inom miljöavsnittet mest väsentligt att inkludera företagets användning av 
vatten och hur mycket koldioxid de släpper ut, med stor fokus på energifrågan. Det är även 
väsentligt för SCA att inkludera hur bra kontroll företaget har på sina fiberråvaror, vilket vi 
ser som en viktig indikator för skogsindustrin. Inom det sociala ansvaret är det SCAs 
uppförandekod som är av stor väsentlighet eftersom den utgör en stor del av företagets interna 
arbete. Mänskliga rättigheter är också viktigt att fokusera på, eftersom både de interna och 
externa intressenterna anser att det är en väsentlig fråga. Inom det sociala området utgör även 
olyckor en väsentlig aspekt. Det beror på att SCA i likhet med Boliden, har en utsatt 
arbetsmiljö för sina anställda.   
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Utöver de olika områdena ekonomi, miljö och socialt ansvar, har vi kommit fram till att det 
finns andra faktorer som är väsentliga. Det är bland annat av stor väsentlighet för företagen att 
inkludera intressentdialogerna och intressenternas uttalanden, både positiva som negativa. 
Företagen bör även ha med utlåtanden från ledningen och information om viktiga händelser 
som har påverkat företaget. Sist men inte minst är områden som det finns lag på och hur 
företaget har integrerat hållbarhetsarbetet i strategin väsentligt att ta med i 
hållbarhetsredovisningen.  
 
När vi från början satte oss in i ämnet fick vi uppfattningen att hållbarhetsredovisning 
handlade om att företagen ska ta ansvar för deras sociala, miljömässiga och ekonomiska 
påverkan. Vi förstod det som att många människor misstolkar hållbarhetsbegreppet och tror 
att det endast handlar om miljöpåverkan. Även om hållbarhet består av tre ansvarsområden 
visas det ändå tecken på att företagen lägger större fokus på de sociala och miljömässiga 
ansvarsområdena. Inom den ekonomiska delen har vi inte funnit något som är av större 
väsentlighet för något av företagen. En anledning är att båda företagen lägger mindre fokus på 
den delen och istället fokuserar på miljön och det sociala ansvaret, vilket med stor sannolikhet 
har sin grund i att företagen har deras årsredovisningar att hänvisa till. 
 
Det finns flera olikheter mellan företagen och dess hållbarhetsredovisningar. SCAs 
hållbarhetsredovisning är mer utvecklad och detaljerad jämfört med Bolidens. En annan 
betydelsefull skillnad berör vilken av GRI:s tillämpningsnivåer som bolagen tillhör. SCA 
tillhör den högsta nivån, A+ och Boliden tillhör nivå B. Det har bidragit till att 
hållbarhetsredovisningarna skiljer sig åt både vad gäller struktur och innehåll. Det har även 
betydelsen att SCA låtit sin hållbarhetsredovisning bli externt granskad, medan Boliden har 
valt att inte låta sig bli granskade.   
 
Vi har även funnit likheter mellan företagens hållbarhetsredovisningar. SCAs uppförandekod 
kan likställas med New Boliden Way som beskrivs i respektive företags 
hållbarhetsredovisning. Filosofierna bygger på företagens värderingar och hur de anställda ska 
förhålla sig till företagets riktlinjer. SCA och Boliden har även tydliga miljömål som liknar 
varandra. Det innebär att företagen har stor påverkan inom vatten-, energifrågor och 
koldioxidutsläpp vilket betyder att de är av stor väsentlighet för båda företagen att redovisa.  
 
Vi har insett att det är viktigt att grundligt genomskåda den information som ligger till grund 
för hållbarhetsredovisningen. När hållbarhetsredovisningen väl har tagits fram är det viktigt 
att företagen implementerar de väsentliga hållbarhetsfrågorna i deras strategier. På det viset 
har vi kommit fram till att hållbarhetsredovisningen kan innebära ett hjälpmedel för företagen 
när de ska avgöra vilka hållbarhetsfrågor som bör inkluderas i strategierna och den dagliga 
verksamheten. 
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Vi har kommit fram till att dialogen med intressenterna utgör en mycket stor del av arbetet för 
att komma fram till vad som är väsentligt att inkludera i hållbarhetsredovisningen. Dialogen 
med intressenterna innehar i både Boliden och SCAs fall en lägre grad av systematik, vilket är 
motsatsen till vad GRI anser att en intressentdialog bör ha. Intressenternas åsikter och 
synpunkter har trots det haft stor betydelse för hållbarhetsredovisningarna. En bra dialog med 
intressenterna bidrar i sin tur till att hållbarhetsredovisningen innehåller väsentlig information 
Vi har insett att det inte är komplicerat att få fram väsentligheten, utan det som krävs är en bra 
dialog med intressenterna. Förslag på vad företagen kan göra för att utveckla sin 
intressentdialog kan vara att genomföra fler enkätundersökningar som riktar sig till samtliga 
intressenter, samt bjuda in intressenterna till en träff där hållbarhetsredovisningen diskuteras.  
 
Förslag till vidare forskning 
 
Utifrån vår studie har vi kommit fram till att intressentdialogen har stor betydelse för 
väsentligheten. Det vore därför intressant att undersöka hur företag kan utveckla sin 
intressentdialog för att hållbarhetsredovisningen ska anpassas allt mer efter intressenternas 
åsikter. Det skulle även vara intressant att utföra en studie av ett specifikt företag, där 
forskaren utgår från företagets nuvarande intressentdialog och därefter försöker utveckla den 
och arbeta fram en bättre. Alternativt se hur intressentdialogen verkligen påverkar ett företags 
arbete med hållbarhetsredovisningens väsentlighet. Ett annat område som kan vara intressant 
att fördjupa sig i är att jämföra kostnaden mot nyttan av att ha en hållbarhetsredovisning.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide Boliden 
 
Chatarina Nordeman  
 

- Skulle du kunna berätta lite om dig och dina arbetsuppgifter på Boliden? 
- Hur länge har du arbetat på Boliden? 
- Hur länge har du arbetat med hållbarhetsredovisning? 
- Vad var det som fick Boliden att från början upprätta en hållbarhetsredovisning? 

 
- Hur har Boliden fått fram vad som är väsentligt att redovisa i 

hållbarhetsredovisningen? 

- Vilka är Bolidens viktigaste intressenter?  
- Hur fördes intressentdialogen? 
- Vilka områden anser Boliden att det har lagt ner mer tonvikt på? 
- Vilka mått är med och vilka är inte med?  
- Vad har Boliden krävt för tröskelnivåer för att ett område ska inkluderas? 
- Varför? Vilka är argumenten? 
- Management approach (ledningens ansats) är det någonting som företaget arbetar 

med? 
- Har företaget genomfört förändringar i hållbarhetsredovisningen i år jämfört med förra 

året? 
 

- Varför valde Boliden att arbeta utifrån GRI:s riktlinjer? 

- Hur avgjorde Boliden vilken av GRI:s tillämpningsnivåer företaget skulle befinna sig 
på? 

- Enligt GRI är det viktligt att ta med både positiva och negativa aspekter i sin 
hållbarhetsredovisning. Hur ser företaget på det? 

 
- Finns det något specifikt område inom Bolidens bransch som bör redovisas? 

- Varför har Boliden valt att producera hållbarhetsredovisningen separat från 
årsredovisningen? 

- Varför har Boliden inte hållbarhetsredovisningen externt granskad? 
- Vad kommer hända i framtiden? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide SCA 
 
Marita Sander  
 

- Skulle du kunna berätta lite om dig och dina arbetsuppgifter på SCA? 
- Hur länge har du arbetat på SCA? 
- Hur länge har du arbetat med hållbarhetsredovisning? 
- Vad var det som fick SCA att från början upprätta en hållbarhetsredovisning? 

 
- Hur har SCA fått fram vad som är väsentligt att redovisa i 

hållbarhetsredovisningen? 

- Vilka är SCAs viktigaste intressenter?  
- Hur fördes intressentdialogen? 
- Vilka områden anser SCA att det har lagt ner mer tonvikt på? 
- Vilka mått är med och vilka är inte med?  
- Vad har SCA krävt för tröskelnivåer för att ett område ska inkluderas? 
- Varför? Vilka är argumenten? 
- Management approach (ledningens ansats) är det någonting som företaget arbetar 

med? 
 

- Varför valde SCA att arbeta utifrån GRI:s riktlinjer? 

- Hur avgjorde SCA vilken av GRI:s tillämpningsnivåer företaget skulle befinna sig på? 
- Vad krävs för att ligga på A+ nivå?  
- Hur många kärnindikatorer krävs? 

 
- Finns det något specifikt område inom SCAs bransch som bör redovisas? 

- Enligt GRI är det viktligt att ta med både positiva och negativa aspekter i sin 
hållbarhetsredovisning. Hur ser företaget på det? 

- Varför har SCA valt att producera hållbarhetsredovisningen separat från 
årsredovisningen? 

- Varför har SCA inte hållbarhetsredovisningen externt granskad? 
- Varför har SCA valt att endast ha en som granskar hållbarhetsredovisningen i år och 

två förra året? 
- Har företaget genomfört förändringar i hållbarhetsredovisningen i år jämfört med förra 

året? 
- Vad kommer hända i framtiden? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide Ernst & Young 

 
Jon Widegren  

 
- Vad är din befattning på Ernst & Young?  
- Vad har du för arbetsuppgifter? 
- Vilken bakgrund har du i ämnet hållbarhetsredovisning? 

 
- Kan du berätta vad hållbarhetsredovisning innebär? 
- Vad anser du om de positiva och negativa aspekterna som företagen bör ha med? 
- Fördelar med att ha med de negativa aspekterna?  
- Nackdelar med att ha med de negativa aspekterna? 

 
- Kan du berätta mer ingående om GRI? 
- Kan du berätta om GRI:s olika principer? 

- Kan du utveckla väsentlighetsprincipen? 
 

- När du som revisor granskar en hållbarhetsredovisning, vad är det du tittar på? 
- Vad anser du är väsentligt att inkludera i hållbarhetsredovisningen, för de företag som 

vi har valt att studera? 
- Finns det statistik över hur många svenska företag som har en hållbarhetsredovisning? 
- Finns det statistik över hur många svenska företag som har hållbarhetsredovisningen 

granskad? 
 

- Vad tror du är kommer att ske i framtiden vad berör hållbarhetsredovisning och GRI? 
- Har du några tips på litteratur, artiklar etc. inom ämnet? Framförallt om väsentlighet? 

 



 
 

 

  



 
 

 
 

 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet.  
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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