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Syfte: Syftet är att granska i vilken utsträckning företag som 

upprättar hållbarhetsredovisning följer riktlinjerna på 
området. 

 
Metod: Vi har genomfört fallstudier, i vilka vi studerat tre 

olika företags hållbarhetsredovisningar. Dessa har vi 
jämfört med GRI:s riktlinjer och med varandra. För att 
få inblick i företagens tankar om GRI och dess 
framtida roll har vi gjort intervjuer, via e-post, med 
nyckelpersoner på två av de tre fallföretagen. 
Kvalitativ metod har använts för att få en helhetsbild 
av fenomenet hållbarhetsredovisning. 

 
Slutsatser: Hållbarhetsredovisning är ett nytt fenomen, och inga 

företag tillämpar ännu riktlinjerna på området fullt ut. 
De företag som idag hållbarhetsredovisar är pionjärer 
och använder bara delar av riktlinjerna, på ett sätt som 
passar dem. Att flera företag idag väljer att 
hållbarhetsredovisa utifrån GRI:s riktlinjer bidrar till 
enhetlighet och trovärdighet i rapporterna. De tre 
hållbarhetsredovisningar som vi studerat är relativt lika 
varandra, vilket tyder på att GRI lyckats vid 
utformandet av sina riktlinjer. 
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Purpose: The purpose of this thesis is to investigate to what 

extent companies that create sustainability reports 
follow the guidelines in this area. 

 
Methodology: We have conducted a case study in which we have 

studied three different companies’ sustainability 
reports. We have compared these with the GRI 
Sustainability Reporting Guidelines and with each 
other. To understand the response within companies 
concerning GRI and its future role we conducted 
interviews, through e-mail, with key personnel in two 
of the three selected companies. We have chosen a 
qualitative method to get a comprehensive picture of 
the phenomenon. 

 
Theoretical perspectives: Our theoretical perspective is based on the GRI 

Sustainability Reporting Guidelines. It also includes a 
description of the stakeholder approach. 

 
Empirical foundation: The empirical data consists of the sustainability reports 

of the studied companies, combined with results 
gathered from interviews made with key personnel at 
the companies in question.  

 
Conclusions: Sustainability reporting is a new phenomenon, and to 

this day there are no companies that follow the 
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guidelines on the subject to a full extent. The 
companies that are creating sustainability reports today 
are pioneers and are only partially using the guidelines, 
in a way that suits them. The fact that many companies 
choose to create sustainability reports based on the 
GRI Sustainability Reporting Guidelines contributes to 
uniformity and credibility in the reports. The three 
sustainability reports that we studied are relatively 
alike, which indicates that GRI have succeeded in the 
design of their guidelines. 
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1. Inledning 

 
 

 
Detta kapitel redogör för ämnets bakgrund och ger en presentation av begreppet 
hållbarhetsredovisning. Vidare följer en problemdiskussion som mynnar ut i en 
problemformulering samt en framställning av uppsatsens syfte. Avslutningsvis 
presenteras den fortsatta dispositionen i uppsatsen. 
 

 

1.1 Bakgrund 
”Lungsjuka syr kläder åt modejätten”, ”I mattfabriken går barndomen förlorad”, 
”Barnslavar skördar kakaobönor”.1 
 
Dessa skrämmande men sanningsenliga citat, hämtade ur de senaste årens 
kvällspress, har väckt allmänhetens uppmärksamhet. När rubriker som dessa 
dyker upp i media, tvingas företagen tänka till angående den verksamhet de 
bedriver. Krav på att företag ska ta ett större socialt ansvar har successivt ökat. I 
takt med denna ökning, kommer också allmänhetens acceptans för orättvisor 
som t ex barnarbete att minska. 
 
För att förbättra sitt anseende har många företag, i samband med sin 
årsredovisning, börjat redovisa sin sociala verksamhet. Detta kan bland annat 
innebära att de redogör för sina projekt i olika delar av världen samt hur dessa 
lever upp till allmänhetens krav på socialt ansvar. En helt ny redovisningsform har 
således tagit form – hållbarhetsredovisning. Det engelska uttrycket är 
sustainability reporting, men även begreppet triple bottom line förekommer. 
Hållbarhetsredovisning innefattar tre olika områden. Förutom den lagstadgade 
finansiella redovisningen, och den sedan flera år vanligt förekommande 
miljöredovisningen, innehåller hållbarhetsredovisning dessutom information 
gällande företagets sociala verksamhet. 

1.1.1 Finansiell redovisning 
Det finansiella systemet fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Regleringen på 
det finansiella området är idag stark, eftersom den har utvecklats under lång tid. 
På 70-talet övergick intresset från redovisningens teknikaliteter till att se vad 
redovisningsinformationen verkligen ska användas till. Företagets intressenter 
började således få en framträdande roll. Financial Accounting Standards Board 
(FASB), som är den amerikanska motsvarigheten till vårt Redovisningsråd, 
publicerade då en föreställningsram. I denna betonades att redovisningens syfte är 
att ge olika intressenter den information de behöver för att kunna fatta beslut. 
Redovisningens utveckling har således gått från att ha varit myndighetsstyrd till 
att vara marknadsstyrd.2 
                                                 
1 Larsson, Norregårdh, Från ”Tyst vår” till krav på oberoende granskning av 
hållbarhetsredovisningar (2003) 
2 Hansson, Henriksson, Hållbarhetsredovisning – en kommande redovisningsform? (2003) 
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1.1.2 Miljöredovisning 
När Rachel Carsons bok Silent Spring utkom 1962, väcktes intresset för 
miljöfrågor. Inom t ex politiken blev miljö en viktig fråga. Detta visade sig bl a 
genom att Centerpartiet miljöprofilerade sig. 1981 fick de konkurrens – då 
bildades Miljöpartiet.3 Det kom dock att dröja länge innan engagemanget hos 
allmänheten tog fart på allvar; först under det senaste decenniet har miljö fått en 
allt tydligare roll i samhället. 
 
Ett stort problem är att vi lånar av framtida resurser, med varken avsikt eller 
möjlighet att betala tillbaka. Vårt slöseri minskar snabbt valfriheten för 
kommande generationer.4 Allt eftersom företagens intressenter inser detta börjar 
de ställa krav på miljöengagemang. Inte bara icke-finansiella, utan också 
finansiella intressenter visar allt tydligare att de värdesätter miljön. De har insett 
att okunskap om miljö kan medföra ekonomiska förluster.5 Det ökade 
samhällsintresset för miljö har lett till att miljöprestanda, ur företagens perspektiv, 
blivit ett allt viktigare konkurrensmedel. För företagen är det en utmaning att 
trovärdigt kunna förmedla miljöinformation till sina intressenter. 

1.1.3 Socialt ansvar 
De senaste årens accelererande intresse för sociala frågor har fått rubriker som 
”AP-fond har amerikansk vapenjätte i portföljen” och ”Fondbolag enas om etiska 
riktlinjer” att bli vanligt förekommande i både branschtidningar och dagspress.6 
 
År 2001 präglades av börsras och revisionsskandaler. Många företag ville därmed 
upprätthålla eller förbättra sitt anseende genom att försäkra omgivningen om att 
de inte dolde några oegentligheter – etiken började beredas plats i redovisningen. 
Ansvarsfullt företagande och god ägaretik blev allt viktigare.7 På senare år har 
därför intresse väckts för att företagen inte bara ska publicera den lagstadgade 
finansiella redovisningen och den frivilliga miljöredovisningen, utan även 
rapportera om företagets sociala verksamhet. 

1.2 Hållbarhetsredovisning 
Ofta utvecklas rättspraxis för olika områden långt innan lagar stiftas.8 Så är fallet 
även inom hållbarhetsredovisning. Då begreppet är relativt nytt, finns ännu inga 
lagar för hur en hållbarhetsredovisning ska upprättas. Rapporternas utformning är 
därför väldigt varierade. Både företag som bedriver hållbarhetsredovisning och 
deras intressenter har dock efterfrågat gemensamma riktlinjer för upprättandet av 
själva rapporten. Sådana skulle underlätta, då intressenterna vill kunna göra 
jämförelser mellan olika företag. Även att jämföra respektive företag från år till år 
blir troligtvis enklare om man varje år arbetar utifrån samma riktlinjer. 

                                                 
3 Larsson, Norregårdh, Från ”Tyst vår” till krav på oberoende granskning av 
hållbarhetsredovisningar (2003) 
4 Hägerhäll, Vår gemensamma framtid (1988) 
5 Linghede, Miljöredovisning – Analys, slutsatser, rekommendationer (1996) 
6 Larsson, Norregårdh, Från ”Tyst vår” till krav på oberoende granskning av 
hållbarhetsredovisningar (2003) 
7 www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_4315256.asp 
8 Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis (2003) 
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Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation, vars uppgift är 
att utveckla globalt användbara riktlinjer för hållbarhetsredovisning 
(Sustainability Reporting Guidelines), som företagen kan tillämpa när de upprättar 
sina rapporter. GRI förespråkar en tredelad årsredovisning baserad på de tre 
dimensionerna ekonomi, miljö och socialt ansvar. En del revisionsbolag har 
utvecklat egna riktlinjer för hur hållbarhetsredovisningar ska se ut och vad de ska 
innehålla. Detta för att på enklast möjliga och mest rättvisa sätt kunna bedöma de 
hållbarhetsredovisningar som de får i uppdrag att granska. 

1.3 Problemdiskussion 
I och med revisionsskandalerna 2001 blev kraven om öppenhet hos företag mer 
påtagliga. Även hos allmänheten väcktes ett intresse för tydlig information. Detta 
öppenhets- och informationsintresse om inte enbart finansiella aspekter, utan även 
miljörelaterade och sociala sådana, bemötte ett antal företag genom att införa 
hållbarhetsredovisning. Med hållbarhetsredovisning menas, som tidigare nämnts, 
att man i sin rapportering inkluderar både ekonomi, miljö och socialt ansvar. 
Många av de företag som tidigare sysslade med miljöredovisning gick därmed 
över till denna nya typ av redovisning. 
 
Då det inte finns några lagar om hur en hållbarhetsredovisning ska utformas är det 
svårt för företag att upprätta en bra sådan. För läsaren är det dessutom svårt att 
kunna lita på rapportens innehåll samt göra jämförelser mellan olika rapporter. 
Företag söker därmed någon form av vägledning, för att kunna skapa enhetlighet 
och trovärdighet. Att använda riktlinjer som stöd vid upprättandet av 
hållbarhetsredovisning ger mer tyngd åt rapporten, vilket ökar förtroendet inför 
läsaren. Med ovanstående diskussion i åtanke är frågeställningen vi kommer att 
fokusera på: 
 

• I vilken utsträckning följer företag som upprättar hållbarhetsredovisning, 
de riktlinjer som finns på området? 

1.4 Syfte 
Syftet är att granska i vilken utsträckning företag som upprättar 
hållbarhetsredovisning följer riktlinjerna på området. 

1.5 Disposition 
För att göra uppsatsen lättöverskådlig för läsaren, presenterar vi här dess fortsatta 
upplägg. Det här kapitlet följs av ett metodkapitel där våra datainsamlingsmetoder 
beskrivs. Tydliggörande av hur val av fallföretag och intervjupersoner gått till 
återfinns också i detta kapitel. Kapitlet därefter redogör för den teori som ligger 
till grund för uppsatsen, däribland beskrivning av begreppet 
hållbarhetsredovisning, intressentmodellen samt organisationen Global Reporting 
Initiative (GRI) och dess riktlinjer. I efterföljande kapitel finns beskrivningar av 
våra tre fallföretag. Här studeras i vilken utsträckning företagens 
hållbarhetsredovisningar följer riktlinjerna på området. I analyskapitlet görs 
jämförelser företagen emellan samt med teorin. Kapitlet avslutas med ett 
resonemang kring organisationen GRI:s framtida roll. Sista kapitlet innehåller 
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slutsatser, samt diskussion kring dessa. Här återknyts också till 
problemdiskussionen i första kapitlet. 
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2. Metod 
 
 

 
I detta kapitel beskriver vi val av ämne samt metoder som använts. Vi förklarar 
vårt tillvägagångssätt vid insamlande av data, såväl primär som sekundär, och 
val av intervjuteknik. Hur val av fallföretag och intervjupersoner gått till kommer 
också att tydliggöras. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 
 

 

2.1 Val av ämne 
Hållbar utveckling ligger i tiden inte bara i vårt samhälle utan i hela 
företagsvärlden. Det är i dagsläget ett av de mest utvecklande områdena inom 
redovisning. Ett ökat intresse för att företag ska ta större ansvar i vårt samhälle har 
växt fram bland företagens intressenter. För att tillgodose deras krav upprättar 
företag hållbarhetsredovisningar. Vårt eget intresse för redovisning och dess 
framtida utveckling har lett till valet av detta aktuella ämne – upprättande av 
hållbarhetsredovisning. Vi vill genom denna uppsats öka vår egen, och läsarens, 
kunskap och förståelse för detta nya fenomen som företag i allt större utsträckning 
ägnar sig åt. 
 
Då hållbarhetsredovisning är ett nytt fenomen har det ännu inte skapats några 
lagar om hur en sådan ska upprättas. Det finns organisationer, t ex Global 
Reporting Initiative, som arbetar med att ta fram riktlinjer som ska underlätta vid 
upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Dessutom finns det revisionsbolag som 
har utformat sina egna riktlinjer, för att på enklast möjliga och mest rättvist sätt 
kunna bedöma de hållbarhetsredovisningar de får i uppdrag att granska. 
 
Då det finns olika riktlinjer och verktyg att använda vid upprättandet av en 
hållbarhetsredovisning har vi avgränsat oss till att undersöka företagen enbart 
utifrån GRI:s riktlinjer. Detta eftersom GRI har en ledande roll i 
utvecklingsarbetet med hållbar utveckling, och för att många företag i sin rapport 
uttrycker att de hämtat inspiration och vägledning hos GRI. 
 
Vi har gjort avgränsningen att undersöka endast tre företags 
hållbarhetsredovisningar. Avgränsningen beror på den tidsbegränsning vi har för 
vår studie. Att sätta sig in i fler företags hållbarhetsredovisningar skulle leda till 
ett sämre resultat, eftersom undersökningen då inte skulle kunna ske lika grundligt 
som när vi har endast tre företag. 

2.2 Forskningsansats 
Vid syftet att producera kunskap om samhället, organisationer eller mänskligt 
beteende i allmänhet finns två tillvägagångssätt. De kallas deduktion 
(bevisföringens väg) och induktion (upptäcktens väg), och utifrån dessa kan 
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vetenskapliga slutsatser dras.9 Deduktiv metod utgår från befintliga teorier och har 
till uppgift att testa (förstärka, förkasta, tillämpa eller utveckla) dessa på 
verkligheten.10 Den studerade verkligheten jämförs sedan med teorin för att man 
ska kunna se om det råder överensstämmelse. Induktiv metod har sin 
utgångspunkt i empirin, varifrån man sluter sig till generell kunskap om teorin.11 
Avsikten med induktiva undersökningar kan också vara att efter upprepade studier 
bygga upp en ny teori.12 
 
Teorier om miljöredovisning är väl utvecklade i litteraturen, men när det kommer 
till hållbarhetsredovisning finns det ännu inte mycket skrivet. Detta beror på att 
hållbarhetsredovisning är relativt nytt. Den befintliga teori som dock finns på 
området är främst de riktlinjer för hållbarhetsredovisningar, som upprättats av 
olika organisationer, t ex GRI. Det är denna teori vi utgår från, genom att vi 
jämför fallföretagens hållbarhetsredovisningar med GRI:s riktlinjer. Vårt 
tillvägagångssätt för att nå kunskap är därmed deduktivt. Vår avsikt är inte att 
skapa en ny teori, utan istället att studera verkligheten med stöd av existerande 
teori. Vi vill således undersöka om verkligheten överensstämmer med befintliga 
teorier. 
 
Både deduktiv och induktiv metod kan delas in i normativ (hur något bör vara) 
och deskriptiv (hur något är).13 Med utgångspunkt i den befintliga teorin (GRI:s 
riktlinjer) har vi undersökt hur verkligheten (fallföretagens 
hållbarhetsredovisningar) förhåller sig till denna. Resultatet av vår studie 
beskriver hur detta förhållande verkligen är, inte hur det borde vara. Således är 
denna studie av deskriptivt slag. Med ovanstående diskussioner i åtanke 
konstateras att helhetskaraktären på undersökningen är deduktiv/deskriptiv. 

2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 
För att skaffa information finns två metoder, kvantitativ och kvalitativ. Valet av 
metod beror på vilken typ av information man vill samla in. Kvantitativ metod 
används vid mätning, ofta på ett stort antal objekt, och resultatet kan vanligtvis 
uttryckas i siffror. Det kan röra sig om t ex standardiserade intervjuer och enkäter. 
Kvalitativ metod strävar istället efter att få en helhetsbild av det undersökta 
objektet. Detta görs vanligtvis genom observation och djupgående intervjuer med 
objektet.14 
 
I studien använder vi främst kvalitativ metod, eftersom vårt mål är att få 
fördjupade kunskaper om hur våra fallföretag upprättat sina 
hållbarhetsredovisningar. Denna metod innebär för vår del att djupgående studera 
företagens hållbarhetsredovisningar och stegvis jämföra dem med GRI:s riktlinjer. 
För att komplettera den information vi erhåller när vi fördjupar oss i respektive 
företags hållbarhetsredovisning, använder vi oss av intervjuer. Dessa utförs i form 

                                                 
9 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
10 Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis (2003) 
11 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
12 Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis (2003) 
13 Ibid. 
14 Halvorsen, Samhällvetenskaplig metod (1989) 
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av frågeformulär, där respektive företag får möjlighet att förtydliga arbetet med 
sin hållbarhetsredovisning samt vilken roll GRI har för dem. 

2.4 Insamling av litteratur 
Vi har i denna studie använt oss av både primär data, som är insamlad av oss 
själva, och sekundär data, som redan samlats in eller återgivits av någon annan. 
Ingenting är i sig själv primär eller sekundär data, utan karaktären bestäms 
beroende på hur källan används.15 Insamlandet av den primära datan har skett 
genom intervjuer med ansvariga för hållbarhetsarbetet på respektive företag. Även 
företagens hållbarhetsredovisningar betraktar vi som primär data, då vi genom 
kontakt med företagen erhållit deras rapporter. Sekundär data som vi använt består 
främst av tryckt litteratur samt publicerade artiklar och uppsatser inom ämnet. 
Den information som vi funnit på respektive företags hemsida samt på GRI:s 
hemsida, är också att betrakta som sekundär data. 

2.4.1 Tillvägagångssätt vid litteraturinsamling 
Före uppsatsskrivandets början hade vi inte mycket kunskap om begreppet 
hållbarhetsredovisning. För att få en uppfattning om ämnet började vi med att 
söka på olika sökmotorer på Internet. Sökorden var bl a hållbarhetsredovisning, 
sustainability reporting och triple bottom line. Då fann vi tidigare uppsatser inom 
ämnet hållbarhetsredovisning, som gav oss inblick i hur en studie av ämnet kunde 
byggas upp. Efter att ha blivit bekanta med ämnet använde vi oss av Lunds 
Universitets databas LOVISA samt den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS, 
där vi fann en del tryckta källor som vi haft nytta av i vår undersökning. Vi har i 
Lund besökt Universitetsbiblioteket, Ekonomiska kursbiblioteket samt IIIEE:s 
(International Institute for Industrial Enviromental Economy) bibliotek. 
 
Då ämnet är relativt nytt finns mycket av informationen på Internet, vilket gör det 
till en betydande källa för denna studie. GRI:s hemsida har varit av stor vikt, 
eftersom vi därifrån har hämtat de riktlinjer som ligger till grund för studien. Vi 
har även använt oss av publicerade artiklar som behandlar ämnet. Databasen 
ELIN har varit till stor hjälp vid sökning efter sådana, men artiklar från 
tidskrifterna Balans, Dagens Industri och Svenska Dagbladet har också använts. 
 
Efter beslut om vilka tre fallföretag vi skulle undersöka (se nedan), skickade vi 
efter deras hållbarhetsredovisning för 2002. I ett av fallen (ITT Flygt) erhöll vi 
dock 2001 års hållbarhetsredovisning, eftersom de publicerar sin rapport endast 
vartannat år. 

2.4.2 Källkritik 
För att läsaren ska kunna förlita sig på den litteratur som använts under studien, är 
det viktigt att vara kritisk vid val av litteratur. För att bedöma källornas 
tillförlitlighet och relevans har vi utgått från två kriterier, nämligen samtidskrav 
och beroendekritik.16 
 

                                                 
15 Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis (2003) 
16 Wiedersheim, Eriksson, Att utreda, forska och rapportera (1991) 
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Samtidskravet syftar till att utvärdera informationens aktualitet. Vid val av 
litteratur har vi därför hela tiden koncentrerat oss på att samla in så aktuell 
information som möjligt. Hållbarhetsredovisning befinner sig i utvecklingsfasen, 
där riktlinjer och andra förutsättningar ständigt förändras. För att undvika 
användning av förlegad och inaktuell information har vi, när det gäller 
hållbarhetsredovisning, använt oss av källor publicerade under det senaste 
decenniet. Vid insamling av historik har vi dock haft äldre litteratur att tillgå. Vi 
har i samtliga fall använt oss av företagens senast publicerade 
hållbarhetsredovisningar. Detta för att kunna se i vilken utsträckning företagen i 
dagsläget följer riktlinjerna inom hållbarhetsredovisning. Vi anser oss därmed ha 
uppfyllt samtidskravet. 
 
Beroendekritik utgör en kontroll av källornas inbördes beroendeförhållande till 
varandra. Detta förhållande kan t ex uppstå om två personer hämtat information 
från samma källa. I Sverige är hållbarhetsredovisning i introduktionsfasen, varför 
det ännu inte skrivits många artiklar i ämnet. De artiklar som publicerats har 
därför tendens att hänvisa till varandra. Vi är dock medvetna om detta, och 
försöker vara kritiska i dessa fall, för att inte fastna i subjektiva värderingar. Ännu 
en kritisk punkt är att många av våra källor utgår från GRI. Då GRI har en 
betydande roll i vår uppsats är detta ett medvetet val. Något som emellertid skulle 
kunna ha tillfört uppsatsen ytterligare bredd, hade varit artiklar som belyser GRI 
ur ett mer kritiskt perspektiv. Detta skulle ha hjälpt oss i vår granskning av vilken 
betydelse riktlinjerna har för företag. 

2.5 Fallstudie 
En fallstudie innebär att man detaljerat studerar endast ett eller ett fåtal fall. Det 
kan vara t ex en individ, ett företag, en händelse, en reklamkampanj eller 
liknande. Syftet med en fallstudie kan vara att exemplifiera och illustrera något. 
För att tillämpa fallstudier är det enligt Lundahl och Skärvad lämpligt om 
frågeställningen innehåller hur eller varför.17 
 
Vi kommer i denna undersökning att tillämpa fallstudier. Vårt mål är att illustrera 
i vilken utsträckning företag som upprättar hållbarhetsredovisning, följer GRI:s 
riktlinjer. För att ta reda på detta måste vi undersöka hur företagen gör, vilket talar 
för användandet av fallstudie. 
 
Hur många fall som ska ingå i en fallstudie kan var svårt att avgöra. Det är viktigt 
att välja ett antal som kan representera målgruppen, så att resultatet får en bra 
balans av bredd och djup. Om man väljer för få och det visar sig att dessa fall inte 
representerar den stora massan, finns risk för att studien inte kan användas av 
andra aktörer på liknande områden. Om man å andra sidan väljer ett för stort 
antal, finns risken att man inte hinner gå på djupet i vart och ett av fallen, 
på grund av tidsbrist eller brist på andra nödvändiga resurser.18 

                                                 
17 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) s 187 
18 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
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2.5.1 Val av fallföretag 
I denna studie har vi valt att studera tre fallföretag. Att vi valt endast tre företag 
beror på den tidsbegränsning vi har för att genomföra undersökningen. Då det 
ännu inte finns så många företag som börjat med hållbarhetsredovisning, består 
urvalet huvudsakligen av stora, i flera fall branschledande, företag. På GRI:s 
hemsida finns en nationellt uppdelad förteckning över företag som bedriver 
hållbarhetsredovisning och stödjer GRI:s riktlinjer. Genom att studera denna samt 
läsa artiklar på området, konstaterade vi att det fanns ett tiotal representativa 
företag att välja mellan för denna studie. Urvalet har skett med hänsyn till hur 
tillgänglig informationen varit angående företagets hållbarhetsarbete, dels genom 
företagets hemsida, dels genom respons via e-post-kontakt. Urvalet resulterade i 
ITT Flygt, Skanska och Volvo. De är alla producerande företag, med tillverkning 
av pumpar, byggnader respektive motorfordon. Då flera av de företag som idag 
upprättar hållbarhetsredovisning är producerande, finner vi dessa tre 
representativa för studien. Vi är dock medvetna om att resultatet på vissa områden 
kunde ha blivit annorlunda, om inte enbart producerande företag hade valts. 

2.6 Intervju 
Intervjuer kan genomföras på flera olika sätt. Det är viktigt att före varje 
undersökning klargöra vilken typ av intervju som ska genomföras. En intervju kan 
t ex vara standardiserad eller icke-standardiserad.19 Vid standardiserad intervju är 
frågorna förutbestämda och vid icke-standardiserad varierar frågeformuleringen 
och ordningsföljden från intervju till intervju. Då vi har skickat ut samma 
frågeformulär till de tre fallföretagen har vi genomfört en standardiserad intervju. 
Att vi valt standardiserad intervju beror på att vi på ett enkelt sätt vill kunna 
jämföra svaren mellan de olika fallföretagen. 
 
Man skiljer också på strukturerad och fri intervju.20 En strukturerad intervju har 
färdiga svarsalternativ att välja mellan, medan respondenten i en fri intervju själv 
formulerar sina svar. Då respondenten på respektive företag fick formulera sina 
egna svar, utan någon medveten påverkan från oss, var våra intervjuer fria. 
 
Syftet med intervjuerna har varit att komplettera den information som vi erhållit 
genom att studera företagens hållbarhetsredovisningar. Vi ville ta reda på varför 
företagen bedriver hållbarhetsarbete, samt företagets inställning till GRI och hur 
de själva anser sig tillämpa deras riktlinjer. Intervjuerna har genomförts via 
e-post. Detta beror på att respondenterna, som är placerade på huvudkontoren, 
ofta arbetar långt ifrån Lund, vilket försvårar ett personligt möte. Genom denna 
teknik kan respondenterna dessutom svara på frågorna närhelst de har tid, och 
svar kan förhoppningsvis erhållas snabbare än om ett möte skulle bokas. 

2.6.1 Val av intervjupersoner 
Vid val av intervjuperson har vi först och främst kontaktat ansvarig för 
hållbarhetsredovisning på respektive företag. I ITT Flygts fall skedde intervjun 
med denna person, medan frågorna i Skanskas fall vidarebefordrades till 

                                                 
19 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) 
20 Ibid.  
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miljöchefen, som blev vår intervjuperson. Hållbarhetsansvarig på Volvo PV 
verkade vid första kontakten hjälpsam och tillmötesgående, men har vid senare 
försök till kontakt inte svarat. 
 
Följande personer har intervjuats: 
 

• Ingrid Brauer, chef för verksamhetsutveckling i koncernen med speciellt 
ansvar för hållbar utveckling, ITT Flygt 

• Staffan Söderberg, miljöchef och assisterande projektledare för 
hållbarhetsredovisningen, Skanska 

2.6.2 Intervjukritik 
Vi är medvetna om att man vid e-post-intervjuer omöjligt kan uppfatta 
respondentens reaktion på frågorna. Detta leder till svårigheten att veta om svaren 
är ärliga eller inte. Då vi inte anser oss ha ställt några känsliga frågor, antar vi att 
alla respondenter har svarat sanningsenligt. Vid t ex telefonintervju och personlig 
intervju kan följdfrågor ställas, vilket inte är genomförbart vid e-post-intervju. 
Således skulle vi kanske ha kunnat få mer uttömmande svar vid andra typer av 
intervjuer än den vi valt. 
 
Intervjuerna med fallföretagen har främst haft till syfte att starta en diskussion 
kring GRI:s betydelse och framtida roll. Vi finner denna aspekt intressant, men 
studiens tyngdpunkt är inte förlagd till denna del. Respondenter från ITT Flygt 
och Skanska har svarat på våra frågor, medan Volvo PV:s svar på intervjun har 
uteblivit. Då syftet var att få igång en diskussion kring GRI, vilket vi anser oss ha 
lyckats med, bedömer vi att den uteblivna intervjun inte påverkar studien i 
speciellt stor utsträckning. Det vore förstås intressant att få veta Volvo PV:s 
inställning till GRI samt hur de anser sig tillämpa riktlinjerna, men vi anser inte 
att vår studie förlorar trovärdighet på grund av att vi erhållit svar från endast två 
respondenter. 

2.7 Trovärdighet 

2.7.1 Granskning av hållbarhetsredovisningar 
GRI menar att en hållbarhetsredovisning ska utformas utifrån fem olika delar 
(vision och strategi, profil, ledningens struktur och styrsystem, innehållsindex och 
prestationsindikatorer) för att vara komplett. I vår granskning av fallföretagen 
kommer vi att gå igenom varje företags hållbarhetsredovisning, för att kontrollera 
vilka av dessa delar som finns med. Utöver dessa delar, finns det i GRI:s riktlinjer 
11 principer som ska genomsyra rapporten och öka dess trovärdighet. Genom att 
analysera helheten i varje hållbarhetsredovisning, har vi gjort bedömningar av i 
vilken utsträckning dessa principer efterlevs. Det är dock väldigt svårt att som 
utomstående göra denna bedömning. På grund av detta bör avsnitten om de 11 
principerna läsas med kritiska ögon. 

2.7.2 Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans. Det är en utmaning 
att samla in relevant information kopplad till den problemformulering som finns. 
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Detta tror vi oss ha lyckats med genom att använda GRI:s riktlinjer och tryckta 
hållbarhetsredovisningar. Efter att ha läst artiklar på området har vi dessutom fått 
en inblick i relevant litteratur. Validitetsproblem kan uppstå när den undersökande 
befinner sig på två plan. Dels finns ett teoretiskt plan, där vi i vårt fall definierar 
begreppet hållbar utveckling, dels finns ett empiriskt plan, där företagen definierar 
hållbar utveckling. För att undersökningen ska nå hög validitet bör 
överensstämmelse råda mellan dessa två begrepp. Begreppet hållbar utveckling 
har utvecklats internationellt med FN i spetsen, och det är från denna definition 
både GRI, företag och vi i vår studie har hämtat förklaring av begreppet. Hög 
definitionsmässig validitet torde därför ligga till grund för studien. 
 
Med reliabilitet menas hur pålitlig undersökningen är. Då vår studie går ut på att 
jämföra företagens hållbarhetsredovisningar med GRI:s riktlinjer är det viktigt att 
dessa källor är pålitliga. GRI:s riktlinjer används internationellt, vilket tyder på att 
trovärdigheten för dem är hög. Hållbarhetsredovisningarnas trovärdighet är mer 
osäker, eftersom det inte finns någon vedertagen granskningsfunktion för sådana. 
 
I denna studie kommer jämförelser mellan företagens hållbarhetsredovisningar 
och GRI:s riktlinjer att äga rum. Reliabiliteten i jämförelsen beror på vår kunskap 
om riktlinjerna och om företagens hållbarhetsarbete. Denna kunskap är inte 
fullständig, eftersom områdena är så komplexa. På grund av denna bristande 
kunskap, och att viss information eventuellt inte uppmärksammats av oss, kan 
godtyckliga jämförelser och bedömningar ibland förekomma. 
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3. Teori 
 
 

 
I detta kapitel redogörs för teorin som ligger till grund för uppsatsen. 
Inledningsvis beskrivs begreppet hållbarhetsredovisning samt dess uppkomst och 
utveckling. Därefter förklaras intressentmodellen, eftersom dess innebörd är ett 
av motiven till att företag upprättar rapporter. Slutligen beskrivs organisationen 
Global Reporting Initiative och dess riktlinjer för upprättande av 
hållbarhetsredovisningar. Dessa riktlinjer ligger till grund för vår analys, då tre 
fallföretags hållbarhetsredovisningar i nästföljande kapitel kommer att jämföras 
med dem. 
 

 

3.1 Hållbar utveckling 
”Mänskligheten har förmåga att skapa en hållbar utveckling – att försäkra sig om 
att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 21 
 
Begreppet hållbar utveckling sägs härstamma från FN-rapporten Vår 
gemensamma framtid,22 som blev en väckarklocka till att vi inte längre kan 
fortsätta att utnyttja jordens resurser i samma utsträckning som tidigare. Alla 
måste ta ansvar och tänka långsiktigt så att också kommande generationer ska 
kunna ha en trivsam tillvaro på vår jord. Företagen har börjat ta mer ansvar och 
strävar efter att bedriva verksamhet som bättre harmoniserar med samhälle och 
miljö, samtidigt som lönsamhet uppnås. För att redogöra vad de bidragit med till 
hållbar utveckling, har företagen börjat upprätta hållbarhetsredovisning. I 
hållbarhetsredovisningen beskriver företaget sin under året bedrivna verksamhet 
inom de tre områdena ekonomi, miljö och socialt ansvar. 
 
Hållbar utveckling är inte ett tillstånd som man hamnar i, utan en komplicerad 
process som ständigt förändras. Strävan efter att hela tiden få en bättre hållbarhet 
gör att vi inte får stagnera. Hållbar utveckling innebär inga absoluta gränser, utan 
begränsningarna sätts istället av bl a dagens teknologi och naturresurser.23 

3.1.1 Historik – FN:s utvecklingsarbete 
”Ett världsprogram för förändring.” Detta var vad FN:s generalförsamling 
uppmanade Världskommissionen för miljö och utveckling (World Commission on 
Environment and Development) att formulera.24 
 

                                                 
21 Hägerhäll, Vår gemensamma framtid (1988) s 22 
22 Bergström, Catasús, Ljungdahl, Miljöredovisning (2002) s 12 
23 Hägerhäll, Vår gemensamma framtid (1988) 
24 Ibid. s 7 
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Skogsskövling, ökenspridning, giftiga utsläpp, luftföroreningar, surt nedfall, 
växthuseffekt, förtunnat ozonlager och ökad fattigdom var några av anledningarna 
till att FN:s generalförsamling år 1983 upprättade Världskommissionen för miljö 
och utveckling (fortsättningsvis benämnd enbart Världskommissionen), som är ett 
oberoende organ inom FN-systemet. Norges dåvarande statsminister Gro Harlem 
Brundtland utsågs av FN:s generaldirektör till ledare för denna 
specialkommission, vars uppgifter var: 
 

• att analysera de kritiska miljö- och utvecklingsfrågorna och formulera 
realistiska förslag för att lösa dem; 

• att föreslå nya former för internationellt samarbete kring dessa frågor, som 
kan påverka politik och skeenden i riktning mot de erforderliga 
förändringarna; 

• att höja förståelsen och engagemanget för dessa frågor hos enskilda 
människor, frivilliga organisationer, näringsliv, institut och regeringar.25 

 
En absolut förutsättning var, enligt Världskommissionen, omedelbart politiskt 
agerande i syfte att förvalta miljöresurserna, så att mänskliga framsteg och 
människans överlevnad säkrades. Världskommissionen utfärdade angelägna och 
brådskande varningar om att beslut behövde fattas som kunde säkra de resurser 
som fordras för att försörja vår egen och kommande generationer. 
Världskommissionens avsikt var inte att lägga fram en detaljerad handlingsplan 
utan istället att visa hur samarbetet mellan världens folk kan ökas inom olika 
områden.26 
 
1987 publicerade Världskommissionen en rapport angående sitt arbete. Det 
formella namnet på denna är Vår gemensamma framtid, men i dagligt tal benämns 
den ofta Brundtlandrapporten. 
 
I juni 1992 anordnade FN en miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro 
(UNCED), som kom att kallas Earth Summit. På denna konferens skulle man 
bygga vidare på det man hade kommit fram till på en liknande konferens i 
Stockholm (Conference on the Human Environment) 20 år tidigare. Huvudmålet 
var dock att lägga fram en ny och rättvis handlingsplan för miljö- och 
utvecklingsfrågor.27 Resultatet blev Agenda 21, som efter UNCED 
snabböversattes till svenska av Miljödepartementet. Agenda 21-dokumentet har 
fått ett stort och brett erkännande i Sverige. Förutom regeringen, har flera 
organisationer, företag, myndigheter och privatpersoner sagt sig vilja bidra till 
förverkligandet av visionerna i Agenda 21 om hållbar utveckling.28 
 
2002 ordnades en ny konferens, den här gången i Johannesburg i Sydafrika. Inför 
denna sammankomst hade FN:s generalsekreterare Kofi Annan identifierat fem 
avgörande punkter som skulle behandlas; vatten, energi, hälsa, jordbruk och 

                                                 
25 Hägerhäll, Vår gemensamma framtid (1988) 
26 Ibid. 
27 www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163 
28 Magnusson, Sverige efter Rio – från Naturskyddsföreningens perspektiv (1997) 
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biologisk mångfald. Dessa områden har stor betydelse för den långsiktiga 
ekonomiska, miljömässiga och sociala utvecklingen i världen.29 

3.1.2 Hållbarhetsredovisning 
Begreppet hållbar utveckling kommer, som ovan nämnts, från FN-rapporten Vår 
gemensamma framtid, medan begreppet hållbarhetsredovisning kommer från den 
engelska beteckningen sustainability reporting. Vid upprättandet av en 
hållbarhetsredovisning fokuserar man inte enbart på finansiella mått utan tar även 
hänsyn till miljöaspekter och det sociala ansvaret som företagen har. Detta kan 
innebära t ex yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet på arbetsplatsen, företagets moral 
och etik i affärer, mänskliga rättigheter samt produkternas kvalitet och säkerhet.30 
För att rapporten ska få betydelse för hållbar utveckling, måste dessa tre områden 
länkas samman. Ett lyckat samspel mellan dessa bringar större resurser till både 
vår egen och framtida generationer. 
 
 

 
Tre dimensioner som hållbar utveckling bygger på 

 

 
 
 
Bergström, Catasús och Ljungdahl diskuterar vad hållbar utveckling består av. 
Hållbarhet betyder i allmänhet att något inte tar slut, och kan ses utifrån många 
olika aspekter. Beroende på vad ett företag sysslar med, blir vissa aspekter 
viktigare än andra. Bland många hållbarhetsgränser nämns bl a de som är av 
teknisk (bristningsgränser), ekonomisk (konkurs), biologisk (död), ekologisk 
(artutrotning) och mental (glömska) art. Utveckling innebär i detta sammanhang 
idén om vad som är eftersträvansvärt.31 

                                                 
29 www.sfn.se/svefn/files/Joburginfo.doc 
30 www.stf.se/kurser/727300.html 
31 Bergström, Catasús, Ljungdahl, Miljöredovisning (2002) 
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3.1.3 Regelverk 
Enligt ÅRL 2 kap 1 § ska en årsredovisning innehålla en balansräkning, en 
resultaträkning, noter, en förvaltningsberättelse samt i vissa fall en 
finansieringsanalys. Här sägs alltså ingenting om vare sig miljö- eller 
hållbarhetsredovisning. I ÅRL 6 kap 1 § står dock att sådana förhållanden som är 
av vikt för bedömningen av företagets utveckling, ställning och resultat – vilket 
mycket väl kan inkludera t ex miljö – ska tas upp i förvaltningsberättelsen. 
Dessutom sägs i 3 st att de företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt miljöbalken (1998:808) ska lämna upplysningar i 
övrigt om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Eljest finns inga 
bestämmelser om att företag ska lämna speciella rapporter angående sitt 
miljöarbete. 
 
Ändå väljer många företag att, antingen i en separat utgåva eller som bilaga till 
den ordinarie årsredovisningen, redovisa sin påverkan på främst den yttre men 
även den inre miljön, såsom företagets hushållande med resurser samt arbetsmiljö. 
Många av de företag som tidigare ägnade sig åt miljöredovisning har numera 
övergått till hållbarhetsredovisning. Främsta orsaken till detta är troligtvis att 
företagen vill visa sina intressenter att det inte enbart är ekonomiska resultat och 
miljöpåverkan som är av betydelse, utan att de även tar hänsyn till den sociala 
aspekten. 

3.2 Intressentmodellen 
Intressentmodellen bygger på idéer av Chester I Barnard och Herbert Simon. 
Barnard var främst intresserad av hur organisationer bevarar jämvikten, d v s hur 
de försöker uppnå ett stabilt tillstånd i förhållande till omvärlden. För att en 
organisation ska bevara jämvikten krävs en bidrags- och belöningsbalans. Barnard 
menar att individer, grupper och organisationer endast accepterar medlemskap i 
organisationen när de tror att det kan bidra till förverkligandet av sina egna mål. 
Han menar också att intressenter mottar belöningar för de bidrag de ger till 
organisationen och att intressenten bara stannar kvar så länge dessa belöningar är 
lika stora eller större än de bidrag den ger. Ledningen i en organisation måste 
upprätthålla jämvikten mellan bidrag och belöningar genom att kontinuerligt 
omformulera sina mål så att de överensstämmer med omgivningens krav.32 
 
Varje företag har ett antal intressenter såsom anställda, kunder, ägare, 
leverantörer, långivare, stat och kommun, som det i något avseende har relationer 
till. Enligt intressentmodellen är företagets mål att tillgodose intressenternas krav. 
Uppenbart är att olika intressenter har olika krav, som ibland kan komma att stå i 
konflikt med varandra. Det är då företagsledningens uppgift att kompromissa så 
att balans uppnås.33 

3.2.1 Intressenterna i fokus 
Främsta orsaken till att företag bedriver hållbarhetsarbete är för att tillgodose 
intressenternas krav. Genom att vara öppna och visa sina rutiner vill företagen 

                                                 
32 Bruzelius, Skärvad, Integrerad organisationslära (1995) 
33 Ax, Johansson, Kullvén, Den nya ekonomistyrningen (2001) 
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förbättra intressenternas förtroende. Detta gäller framförallt företag som verkar 
inom ”smutsiga” branscher, såsom Volvo, Swedish Meats och Sydkraft. För dem 
blir hållbarhetsredovisning ett sätt att söka legitimitet, dels inom branschen, dels 
hos allmänheten. Det kan också ses som ett konkurrensmedel mot företag som 
inte kommit lika långt. 
 
Att bedriva hållbarhetsredovisning ger inte bara fördelar ute på marknaden utan 
även internt inom företaget. De anställda blir mer engagerade och arbetsgivaren 
ses som mer attraktiv, samtidigt som kommunikationen mellan olika avdelningar 
förbättras. Nackdelarna kan vara svårigheten att balansera kortsiktiga behov med 
långsiktiga, samt att marknaden ännu inte är redo.34 

3.3 Global Reporting Initiative 
För att hållbarhetsredovisningar ska få ett internationellt erkännande och ge ett 
trovärdigt intryck krävs att riktlinjer etableras för hur en rapport ska vara 
utformad. Denna uppgift har fallit på Global Reporting Initiative (GRI), som är en 
oberoende intresseorganisation. GRI bildades 1997 av ett antal företag och 
organisationer som då tillhörde The Coalition for Environmentally Responsible 
Economies (CERES). GRI:s uppgift är att utveckla globalt användbara riktlinjer 
för hållbarhetsredovisning (Sustainability Reporting Guidelines), som företag ska 
tillämpa när de upprättar frivilliga rapporter om sina produkters ekonomiska, 
miljörelaterade och sociala aspekter. GRI är idag en självständig icke-
vinstdrivande organisation som samarbetar med både United Nations Enviroment 
Programe (UNEP) och Global Compact, där FN:s generalsekreterare Kofi Annan 
är verksam. GRI omfattar representanter från företag, revisionsbyråer, 
investeringsbolag, miljöorganisationer, forskning, arbetsorganisationer och 
organisationer för mänskliga rättigheter, som tillsammans aktivt deltar i arbetet att 
utveckla och sprida riktlinjerna. 
 
GRI:s vision är att öka ansvarstagandet vid upprättande av hållbarhetsredovisning 
där de ekonomiska, miljörelaterade och sociala prestationerna redovisas. Detta ska 
göras genom att främja internationell harmonisering vid rapportering av relevant 
och trovärdig information av företags prestationer. GRI använder sig av öppen 
dialog och samarbete för att utveckla och implementera riktlinjerna, och på så sätt 
uppfylla visionen. Möten hålls i olika delar av världen, intresserade bjuds in att 
delta i arbetsgrupper, och framarbetade dokument läggs ut på GRI:s hemsida. GRI 
försöker kombinera fullständighet och öppenhet med den objektivitet och 
stränghet som informationsanvändarna kräver.35 
 
GRI:s grundprinciper som organisation är fullständighet, balans och transparens. 
Dessa principer genomsyrar både GRI:s styrning och agerande. GRI har en bred 
organisationsstruktur med flera olika beslutspåverkande organ. Huvudkontoret 
ligger idag i Amsterdam. Det viktigaste organet är styrelsen som består av 
16 personer, som är internationellt erkända och har ett dokumenterat intresse för 
GRI och dess vision. Styrelsen är det organ som har yttersta ansvaret för GRI. Här 

                                                 
34 Hansson, Henriksson, Hållbarhetsredovisning – en kommande redovisningsform? (2003) 
35 Woods, The global reporting initiative (2003) 
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tas de slutgiltiga besluten som rör ändringar av riktlinjerna, tekniska frågor och 
organisationens strategi.36 
 
VD:n verkar i sekretariatet, som är det verkställande organet. Förutom att 
verkställa de beslut styrelsen tagit, har sekretariatet också hand om 
kommunikation, utskick, finansiell administration samt kontakten med 
intressenterna. 
 
GRI har en intressentorganisation som består av ett obegränsat antal företag och 
organisationer från hela världen. Att registrera sig som intressent är ett sätt för 
företag att visa att man stöder GRI:s vision och deltar i den styrande processen. 
Intressenterna utser 60 procent av medlemmarna till intressentrådet, där 
60 personer sitter. Rådet är ett forum för intressenterna, där viktiga frågor 
diskuteras. De har möte en gång per år. Rådet utser också medlemmar till 
styrelsen samt ger rekommendationer till förbättringar av riktlinjerna. 
 
Hittills har GRI finansierats genom donationer. Man beräknar att organisationen 
inom fem år ska vara självförsörjande. De främsta inkomstkällorna förväntas bli 
bidrag från företag och organisationer som tillämpar riktlinjerna, samt bidrag från 
regeringar, internationella organisationer och stiftelser.37 

3.3.1 GRI:s riktlinjer 
Sedan starten 1997 har GRI givit ut tre versioner av sina riktlinjer (GRI 
Sustainability Reporting Guidelines). Den första versionen från 1999 var ett test 
där 21 pilotföretag världen över ingick. Efter att den blivit kommenterad av 
berörda parter, gavs den andra versionen ut i juni 2000. Det ständiga arbetet med 
att förbättra riktlinjerna fortsatte, vilket ledde till att den tredje och senaste 
versionen publicerades i september 2002.38 Det är dessa riktlinjer som vi kommer 
att studera djupare. Idén med GRI:s riktlinjer är att ge de företag som upprättar 
hållbarhetsredovisning ständig information om hur de kan förbättra sin rapport, 
och stärka kopplingen mellan de tre elementen ekonomi, miljö och socialt 
ansvar.39 För att locka företag att hållbarhetsredovisa inser GRI att kraven inte får 
vara för höga. De erbjuder därför företag att stegvis börja tillämpa riktlinjerna. 
Företag som är nybörjare inom hållbarhetsredovisning kan övergripande tillämpa 
GRI:s riktlinjer i sina rapporter. Efter hand ska företagen i sina rapporter sträva 
efter att bättre uppfylla GRI:s krav. Att redovisa helt i överensstämmelse med 
riktlinjerna är svårt, vilket GRI erkänner. För att hävda att man redovisar i 
överensstämmelse med riktlinjerna måste företaget uppfylla ett visst antal krav. 
Detta är för företag som är redo för en hög nivå av rapportering och som vill 
särskilja sig som ledare.40 
 

                                                 
36 http://www.globalreporting.org/governance/overview.asp#os 
37 Woods, The global reporting initiative (2003) 
38 www.globalreporting.org 
39 Hedberg, von Malmborg, The global reporting initiative and corporate sustainability reporting 
in Swedish companies (2002) 
40 http://www.globalreporting.org/about/faq3.asp#Q5 
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De riktlinjer som GRI utformat har till uppgift att skapa enhetlighet bland de 
hållbarhetsredovisningar som upprättas. Om ingen vägledning finns på området, 
finns risken att företag presenterar sin information på olika sätt. Det blir då svårt 
att göra jämförelser mellan olika rapporter. Jämförelse blir möjlig först när 
rapporterna upprättas enligt samma villkor. Om hållbarhetsredovisning ska få den 
genomslagskraft som världsorganisationer önskar, är det viktigt att det finns klara 
och tydliga riktlinjer för upprättandet. 
 
GRI:s riktlinjer innehåller fem avsnitt; introduktion till riktlinjerna, användandet 
av riktlinjerna, de elva rapporteringsprinciperna, rapportens innehåll och slutligen 
ordförteckning och bilagor. Introduktionen beskriver motiven till att upprätta 
hållbarhetsredovisning och vilka fördelar det ger företagen. Andra avsnittet ger 
grundläggande information om GRI:s riktlinjer, förklarar vilka dokument som 
finns tillgängliga från GRI, vad som generellt förväntas av företag som upprättar 
hållbarhetsredovisningar och hur dessa rapporter kan utformas. Det tredje 
avsnittet beskriver de elva principer som bör genomsyra hållbarhetsredovisningen. 
Fjärde avsnittet beskriver grundligt de fem delar som GRI anser att en rapport ska 
upprättas enligt. Sista avsnittet innehåller ordlista och förtydliganden som kan 
vara användbara vid utfärdandet av en hållbarhetsredovisning.41 
 
En anledning till att företag vill använda GRI:s riktlinjer är att det råder stor 
osäkerhet om vad som egentligen är en riktigt utformad rapport. Genom att 
använda internationella riktlinjer inom området som stöd vid upprättandet ökar 
rapportens trovärdighet.42 
 
Vi kommer nedan att fördjupa oss i avsnitt tre och fyra ur GRI:s riktlinjer. Dessa 
behandlar de fem delar som GRI anser att rapporten ska utformas efter samt de 11 
principer som ska genomsyra rapporten. Båda avsnitten kommer att ha stor 
betydelse för vår fallstudie. All information som behandlas under 3.3.2 
(Rapportens innehåll) och 3.3.3 (Rapporteringsprinciper) är hämtad från GRI:s 
riktlinjer 2002, varför det i dessa avsnitt inte finns några källhänvisningar via 
fotnoter. 

3.3.2 Rapportens innehåll 
I det fjärde avsnittet om rapportens innehåll, i riktlinjerna 2002, finns fem 
rekommenderade delar som bör utgöra en hållbarhetsredovisning. Vissa av dem 
ger konkreta förslag på information som bör vara med för att ge en rättvisande och 
trovärdig bild för läsaren. Andra är mindre formaliserade och lämnar större 
utrymme åt företagen att själva forma och anpassa till sin verksamhet. För att 
rapportens struktur ska bli så bra som möjligt bör ordningen som GRI föreslår 
följas. Rapportens fem delar är: 
 

• Vision och strategi 
• Profil 
• Företagets struktur och ledningssystem 

                                                 
41 GRI Sustainability Reporting Guidelines 2002 
42 Hedberg, von Malmborg, The global reporting initiative and corporate sustainability reporting 
in Swedish companies (2002) 
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• GRI:s innehållsindex 
• Prestationsindikatorer43 

 
Nedan kommer vi att gå djupare in på vad GRI vill att varje rekommenderad del 
ska innehålla. 

3.3.2.1 Vision och strategi 
Här ska företaget beskriva den övergripande vision och strategi de har angående 
hållbar utveckling. Företaget ska framhäva vilka frågor inom hållbar utveckling 
de anser vara mest intressanta och vilken roll deras intressenter har. Företaget ska 
dessutom beskriva hur de påverkar de tre elementen ekonomi, miljö och sociala 
frågor, samt hur de planerar att hantera framtida utmaningar associerade till dessa. 
GRI poängterar att både positiva och negativa effekter ska tas upp. Ett uttalande 
från VD eller person i likvärdig position, där rapportens tyngdpunkter specificeras 
och företagets engagemang för hållbar utveckling bekräftas, ska finnas med. Vad 
uttalandet ytterligare ska innehålla överlåts till företagen, men syftet är att inför 
läsarna stärka rapportens trovärdighet. 

3.3.2.2 Profil 
I denna del ger GRI en tydlig beskrivning av vad företagen förväntas redovisa. 
Information om organisationen ska ges i form av namn, företagsform, 
verksamhetsområde, produkter, organisationsstruktur och verksamhetsländer, så 
att läsaren får en inblick i företagets omfattning etc. Företaget ska också uppge 
vilka som är deras intressenter och varför. Information om rapportens omfattning 
såsom tidsperiod, vilka divisioner som ingår, eventuella avgränsningar som gjorts 
samt förändringar som skett sedan förgående rapport som krävs för 
jämförelseändamål ska rapporteras. Slutligen ska företaget ange om de redovisar i 
överensstämmelse med GRI:s riktlinjer eller inte samt om de valt att få rapporten 
granskad av en oberoende tredje part. 

3.3.2.3 Ledningens struktur och styrsystem 
Avsikten med denna del är att komplettera tidigare delar samt att öka 
genomsynligheten i hållbarhetsredovisningen. Principen om genomsynlighet, som 
vi kommer att behandla nedan, är en av GRI:s viktigaste rapporteringsprinciper. 
Ledningens struktur och styrsystem delas enklast in i tre avsnitt; ledning och 
struktur, intressentdeltagande, samt övergripande policies och styrsystem. I 
ledning och struktur ska finnas detaljerad information om sammansättning och val 
av styrelse samt styrelseledamöternas självständighet. Företagets värderingar 
angående hållbar utveckling, belöningssystem kopplade till finansiella såväl som 
icke-finansiella mått, och ansvariga för de tre olika områdena ekonomi, miljö och 
socialt ansvar ska uppges. Andra avsnittet berör valet av intressenter samt deras 
engagemang och deltagande i företagets hållbarhetsarbete, vilket GRI anser är 
mycket viktigt. 
 
Tredje avsnittet behandlar företagets övergripande policies inom hållbar 
utveckling (mer detaljerad policy kan finnas i delen om prestationsindikatorer) 
                                                 
43 GRI Sustainability Reporting Guidelines 2002 
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och vilket styrsystem som används för att företaget ska lyckas nå sin vision och 
sina uppsatta mål för hållbar utveckling. Här ska även uppges vilka organisationer 
företaget stödjer samt vilka certifieringar de innehar. 

3.3.2.4 GRI:s innehållsindex 
Innehållsindexet är till för att ge läsaren en snabb överblick över vilka av GRI:s 
rekommenderade delar företaget har valt att ta med. Indexet bör utformas som en 
tabell där den rekommenderade informationen står angiven, samt om företaget 
valt att använda den eller inte. På detta vis ges en indikation om i vilken 
utsträckning företaget valt att följa GRI:s riktlinjer. Av tabellen ska även framgå 
var i rapporten man kan finna vidare information. 

3.3.2.5 Prestationsindikatorer 
Här finns de viktigaste indikatorerna, som en rapport bör innehålla, listade. 
Indikatorerna är grupperade till den dimension de tillhör; ekonomi, miljö eller 
sociala prestationer. Dessa tre indikatorer är var för sig inte heltäckande, då 
förändring i en indikator kan leda till förändringar i andra. Därför har en fjärde 
grupp tillkommit – integrerade indikatorer – där sambandet mellan olika 
indikatorer redovisas. Denna grupp är dock så ny att förslag på indikatorer inte 
ges i 2002 års riktlinjer, varför vi valt att bortse från den. 
 
Ekonomiska indikatorer 
De ekonomiska indikatorerna skiljer sig från vanliga finansiella mått. De 
fokuserar mer på hur företaget påverkar sina intressenter och sin omgivning. GRI 
ger 13 förslag på mått såsom nettoförsäljning, i tid betalda leverantörsskulder, 
löner och förmåner till anställda, välgörenhet, samt bidrag till BNP i ett land. 
 
Miljöindikatorer 
I miljöaspekten ska hänsyn tas till den påverkan företaget har på naturen. Denna 
dimension är den mest utvecklade av de tre. Det finns en stark vilja bland 
företagen att redovisa miljöpåverkan, då allt fler kunder och intressenter kräver 
detta. GRI ger 35 förslag och uppmanar företag att ta med både absoluta tal och 
standardiserade mått (t ex utnyttjade resurser per producerad enhet). Information 
om utnyttjade resurser i verksamheten, utsläpp, påverkan på ozonlagret och 
eventuella böter på grund av att företaget brutit mot en deklaration eller dylikt, är 
ytterligare exempel GRI nämner. 
 
Sociala indikatorer 
Den sociala aspekten inom hållbarhetsredovisning är inte lika utvecklad som 
miljöaspekten, eftersom den inte använts av företagen i samma utsträckning. GRI 
har listat totalt 49 förslag på indikatorer som vidare är indelade i fyra områden; 
arbetsförhållande, mänskliga rättigheter, samhällsansvar och produktansvar. De 
två första bygger till stor del på internationellt erkända deklarationer som många 
företag väljer att ansluta sig till, t ex Conventions of the International Labour 
Organisation (ILO), FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och OECD:s 
Guidelines for Multinational Enterprises. De flesta sociala prestationer mäts bäst 
genom kvalitativa mått i form av ställningstagande till mutor, barnarbete, säkerhet 
på arbetsplatser, utbildning av anställda etc. De sociala indikatorerna är idag 
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allmänt utformade för att passa de flesta företag. Detta område kommer att 
utvecklas ytterligare i framtiden, allt eftersom fler företag börjar redovisa sociala 
aspekter. Det krävs nämligen mer erfarenhet för att GRI ska kunna ge mer precisa 
direktioner till företagen om hur de ska redovisa. 

3.3.3 Rapporteringsprinciper 
GRI har utformat 11 principer som företag ska sträva efter att använda när de 
upprättar sin hållbarhetsredovisning. Syftet med principerna är att försäkra att 
rapporten innehåller tillförlitlig och trovärdig information av företagets bidrag till 
hållbar utveckling, och att möjlighet till jämförelse mellan olika företag finns.44 
Principerna är till viss del samma som de FASB grundat, men det finns även 
principer som är unika för denna nya typ av redovisning.45 
 
Principerna är indelade i fyra kategorier. De som ska; 

• utgöra ramen för rapporten (genomsynlighet, inkluderbarhet, granskning) 
• prägla beslut om vad som ska rapporteras (fullständighet, relevans, 

hållbarhetssammanhang) 
• försäkra rapportens kvalitet och trovärdighet (noggrannhet, neutralitet, 

jämförbarhet) 
• prägla beslut angående rapportens tillgänglighet (begriplighet, läglighet)46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 GRI Sustainability Reporting Guidelines 2002 
45 Woods, The global reporting initiative (2003) 
46 GRI Sustainability Reporting Guidelines 2002 
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3.3.3.1 Genomsynlighet, inkluderbarhet och granskning 
Genomsynlighet, inkluderbarhet och granskning (transparency, inclusiveness and 
auditability) av rapporten är de principer som utgör ramen för 
hållbarhetsredovisning. Genomsynlighet och öppenhet angående 
insamlingsmetoder och urval av information är viktigt för rapportens trovärdighet. 
När information hämtas ska varje process och antagande tydligt visas utåt. Full 
genomsyn är viktigt för att användaren av rapporten själv ska kunna bilda sig en 
uppfattning om företaget. 
 
Inkluderbarhet innebär att företaget ska tillgodose sina olika intressenters behov 
av information, eftersom de är rapportens målgrupp. Att få intressenterna att ge 
feedback så att företaget kan förbättra kvaliteten på sin rapport är därför 
essentiellt. 
 
För att slutligen få mer tyngd i rapporten och öka dess trovärdighet bör den 
granskas av en extern part, t ex ett revisionsföretag. Den ska då jämföras, granskas 
och analyseras, allt för att intressenten ska kunna lita på innehållet. Gambling 
påstår att rapporteringen är likt ritualen kring regndans; det är inte rapportens 
innehåll i sig som är av vikt, utan tryggheten att redovisning faktiskt skett.47  
Vetskapen om att rapportering och granskning ägt rum skänker förmodligen 
intressenterna lika stor trygghet som den information man verkligen kan utläsa av 
hållbarhetsredovisningen. Att utforma riktlinjer för granskning av företagens 
hållbarhetsredovisningar är inte GRI:s uppgift. Detta är ett åtagande för FEE 
(Fédérations des Experts Comptables Européens), som är en europeisk 
organisation för redovisningsprofessionen, och AA (AccountAbility), en 
amerikansk organisation för redovisningsforskare. 

3.3.3.2 Fullständighet, relevans och hållbarhetssammanhang 
Fullständighet, relevans och att sätta informationen i ett hållbarhetssammanhang 
(completeness, relevance and sustainability context) är de principer som fokuserar 
på rapportens innehåll. Rapporten ska vara fullständig i den bemärkelse att all 
information som har betydelse för företagets prestationer inom ekonomi, miljö 
och sociala frågor ska rapporteras. Fullständighet delas in i tre dimensioner; 
verksamhetsområde (t ex vilka företag som ska ingå i rapporten och om även 
leverantörer ska tas med), rapportens omfattning (t ex bara rapportera angående 
mänskliga rättigheter) och tidsaspekten (rapporterade aktiviteter, händelser och 
påverkanden ska redovisas i den tidsperiod de är aktuella). Anledningen till att 
redovisa i begränsad omfattning (den andra dimensionen) och därmed inte 
uppfylla kravet på fullständighet kan vara att företaget precis börjat med sitt 
hållbarhetsarbete och anser att det är för svårt, för tidskrävande eller för dyrt att 
upprätta en fullständig rapport. 
 
Relevans i informationen ska ses ur intressenternas perspektiv, men ska dessutom 
tillgodose företagets interna behov och de indikatorer företaget vill mäta. Det är 
viktigt att intressenten kan använda informationen vid beslutsfattande. Detta kan 
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vara svårt att tillgodose eftersom olika intressenter har olika behov. Företagen 
uppmanas därför att kontinuerligt undersöka vilken information intressenterna 
efterfrågar. 
 
För att rapporten ska bli meningsfull är det viktigt att de tre områdena ekonomi, 
miljö och socialt ansvar kopplas samman så att de gemensamt går i riktning mot 
hållbar utveckling. Företaget ska därför sträva efter att placera den rapporterade 
informationen i ett större sammanhang, där ekonomi, miljö och sociala aspekter är 
i centrum. 

3.3.3.3 Noggrannhet, neutralitet och jämförbarhet 
Noggrannhet, neutralitet och jämförbarhet (accuracy, neutrality and comarability) 
ska försäkra rapportens kvalitet och trovärdighet. Noggrannhet krävs för att 
minimera fel i rapporten, så att användarna kan lita på innehållet. Vid kvalitativ 
information visas detta genom att presentera lättförståelig, tillräckligt detaljerad 
och balanserad information. Vid kvantitativ information är det val av 
insamlingsmetoder och liknande som avgör felfrekvensen. Vilken grad av 
noggrannhet man väljer, beror helt på vilken avsikt företaget har med rapporten. 
Om företaget vill att rapporten ska ses som en seriös sammanställning av deras 
hållbarhetsarbete under det gångna året, måste de vara tydliga i var de hämtat 
information. 
 
Neutralitet i rapporten är viktigt för att öka trovärdigheten. Att enbart redovisa 
positiva aspekter ger inte mycket tyngd, eftersom rapporten då snarare blir en 
se-så-bra-vi-är-rapport. Informationen tillåts inte vara speciellt utvald, utelämnad 
eller på annat vis snedvriden i syfte att påverka användarna. 
 
Jämförbarhetsprincipen är till för att möjlighet att jämföra företag över tiden och 
med andra företag ska ges. Därför ska företagen försöka vara konsekventa vid val 
av rapportinnehåll (se fullständighetsprincipen). Om förändringar förekommer i 
rapportens avgränsning eller omfattning ska detta redovisas öppet. Företaget ska 
dessutom göra sitt yttersta för att upprätta den föregående rapporten i enlighet 
med de gjorda förändringarna. Om detta inte kan ske ska förklaring till varför 
anges. 

3.3.3.4 Begriplighet och läglighet 
Begriplighet och läglighet (clarity and timeliness) är till för att öka rapportens 
tillgänglighet för användarna. För att innehållet ska bli begripligt för användarna 
måste företagen vara medvetna om deras olika behov och bakgrunder. Det är 
viktigt att så många som möjligt förstår informationen – att den är klar och tydlig, 
samtidigt som innehållet till viss del måste vara detaljerat. 
 
Principen om läglighet innebär att rapporten måste nå användarna i rätt tid. Detta 
för att de effektivt ska kunna utnyttja den information de erhåller, vid sitt 
beslutsfattande. 
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3.4 Kommande kapitel 
Efter att ha redogjort för de fem delar och de 11 principer som GRI anser att 
rapporten bör innehålla, kommer vi fortsättningsvis att använda dessa för 
jämförelse. I nästa kapitel kommer vi att analysera varje fallföretag för sig för att 
se i vilken utsträckning de tillämpar rekommendationerna som GRI gett ut. På så 
sätt visas hur väl etablerade riktlinjerna är, och vilken vilja företagen har att följa 
dem. 
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4. Fallföretag – beskrivning och analys 
 
 

 
Detta kapitel behandlar våra tre fallföretag. De redovisas var för sig, och vi 
kombinerar beskrivandet av företagens hållbarhetsredovisning med analys av hur 
väl de följer GRI:s riktlinjer. 

 

 
 
Företagens hållbarhetsredovisningar analyseras var för sig för att läsaren ska få en 
helhetsbild av varje rapport. Kapitlet blir dessutom mer lättöverskådligt vid detta 
upplägg. Inledningsvis ges en företagsbeskrivning samt information om 
respektive företags hållbarhetsarbete, t ex hur länge de har bedrivit 
hållbarhetsredovisning och i vilken utsträckning de själva anser sig tillämpa GRI:s 
riktlinjer. Riktlinjerna behandlas för enkelhetens skull i samma ordning som de 
beskrevs i Teorikapitlet – först tas de fem rekommenderade delar som rör 
rapportens utformning upp, sen diskuteras kring hur väl GRI:s elva principer 
genomsyrar rapporten. Avslutningsvis redovisas de intervjuades tankar kring 
GRI:s framtida roll. 
 
I granskningen kommer vi att fokusera enbart på hållbarhetsredovisningen. 
Följden av detta kan bli att vi kritiserar rapporterna för att sakna punkter som 
eventuellt finns med i årsredovisningen. GRI, som vi hela tiden utgår från, menar 
dock att hållbarhetsredovisningen bör integreras i den ordinarie årsredovisningen. 
Tanken är att arbetet med hållbar utveckling inte ska ses skiljt från resten av 
verksamheten, utan vara lika självklart att rapportera som de finansiella resultaten. 

4.1 ITT Flygt AB 
År 1901 startades ITT Flygt som en liten bysmedja i småländska Emmaboda. 
Sedan dess har företaget vuxit till en världskoncern, som idag är ledande 
tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och omrörare. Redan 1948 
lanserade ITT Flygt världens första dränkbara länspump, och idag används 
produkterna i vatten- och avloppsanläggningar, för bevattning och dränering samt 
i olika industriprocesser världen över. 
 
ITT Flygt-koncernen består av 40 helt eller delvis ägda säljbolag runt om i 
världen, och finns representerad på 100 marknader. De har totalt 4 000 anställda, 
varav 1 500 arbetar i Sverige. Den totala omsättningen är drygt 
sex miljarder kronor. 
 
Huvudkontoret och den största produktionsanläggningen finns i Sverige, eftersom 
det är här företaget har sina rötter. Huvudfabriken är belägen utanför Emmaboda, 
där verksamheten startade 1901. Ekonomi-, kvalitets- samt order- och 
skeppningsavdelningarna är också belägna i Småland, medan huvudkontoret 
ligger i Stockholm. 
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ITT Flygt-koncernen ingår i ITT Industries Inc, som har 35 000 anställda världen 
över och omsätter nästan 50 miljarder kronor.48 

4.1.1 ITT Flygts hållbarhetsredovisning 
ITT Flygt har publicerat hållbarhetsredovisning 1999 och 2001. De har valt att ge 
ut rapporten vartannat år. Företagets mål med hållbarhetsarbetet är att öka 
effektiviteten och motivationen hos medarbetarna, att bättre utnyttja potentialen 
hos nya marknader och affärsmöjligheter samt att utveckla sitt ansvar för 
samhället och miljön. ITT Flygt har utformat 2001 års hållbarhetsrapport på så 
sätt att de har både en komprimerad tryckt version och en mer utförlig 
CD-version. Vi har vid jämförelse med GRI:s riktlinjer främst utgått från den 
tryckta versionen, men kompletterat med CD-versionen. Nedan kommer vi att 
granska ITT Flygts upplägg av rapporten och hur väl den överensstämmer med 
GRI:s rekommendationer. 
 
Ingrid Brauer, chef för verksamhetsutveckling i koncernen, med speciellt ansvar 
för hållbar utveckling på ITT Flygt, påstår att de aktivt deltagit i framtagningen av 
GRI:s riktlinjer, och att ITT Flygt försöker använda dem så aktivt som möjligt. 
Hon menar samtidigt att de inte utformat sin rapport exakt som GRI 
rekommenderar. På valda ställen har de gjort egna konstruktioner som passar 
ITT Flygt bättre, men som ändå tar hänsyn till GRI:s riktlinjer. Hon förklarar 
också att ITT Flygt brister i den ekonomiska dimensionen, vilket beror på att 
deras ägare inte tillåter full insyn. 

4.1.2 Rapportens innehåll 

4.1.2.1 Vision och strategi 
I den första delen ska det rapporterande företaget beskriva sin vision och strategi 
med hänsyn tagen till hållbarhet. Denna del ska även innehålla ett uttalande från 
VD. I ITT Flygts hållbarhetsredovisning 2001 återfinns visionen: ITT Flygt ska 
vara och ska uppfattas som den ledande leverantören av lösningar och tjänster 
för vätskehantering – baserat på dränkbara produkter världen över – och bidrar 
genom det till en bättre miljö. I denna vision saknas den sociala aspekten som 
skulle ha gjort hållbarhetsbegreppet fullständigt. 
 
För att uppnå sin vision har ITT Flygt ändrat sin strategi. Tidigare hade företaget 
separata system för rapportering och kontroll av ekonomi, miljö och socialt 
ansvar. Då de idag integrerat dessa tre dimensioner i ett hållbarhetssammanhang, 
försöker de istället att strömlinjeforma arbetet. Detta innebär att de i alla steg av 
processen tar hänsyn till hållbarhetsbegreppets tre dimensioner. Strategin är 
nedbruten i ett antal delar, som vi anser har kopplats till hållbarhetsperspektivet på 
det sätt som GRI kräver. Olika intressenter ska lyftas fram i strategin och det ska 
tydligt framgå vilken roll de har och hur de påverkas. Detta anser vi att ITT Flygt 
bara delvis har lyckats med. Medarbetare ges utrymme i strategin, medan 
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intressentgrupper såsom samhälle, ägare, kunder och leverantörer enbart nämns 
flyktigt. 
 
VD ges i sitt uttalande utrymme att själv ta med vad som anses lämpligt. GRI:s 
riktlinjer ger dock vissa rekommendationer. Övergripande är att uttalandet ska 
skapa förtroende för rapporten. Vid en jämförelse mellan uttalandet och GRI:s 
rekommendationer framgår att ITT Flygt endast tagit till sig vissa av dessa. 
VD Anders Hallberg tar upp både framgångar och motgångar som inträffat under 
året, samt konstaterar att försäljningen ökat jämfört med tidigare år och jämfört 
med de förväntningar man hade. Han betonar också intressenternas betydelse och 
manar till dialog för att göra ITT Flygt mer hållbart. Detta är helt i linje med 
GRI:s rekommendationer. Vad som saknas är en övergripande förklaring av 
ledningens mål med hållbarhetsredovisning inom de tre dimensionerna. Anders 
Hallberg beskriver heller inte vilka utmaningar organisationen ställs inför i och 
med implementerandet av hållbarhetsredovisning. På grund av detta tappar 
hållbarhetskonceptet trovärdighet i ITT Flygt. För att öka värdet i VD:s uttalande 
borde hållbarhetsåtagandet ha lyfts fram samtidigt som man tydligare skulle ha 
betonat rapportens tyngdpunkter. 

4.1.2.2 Profil 
Denna del ska ge läsaren information om företaget och om rapportens omfattning. 
GRI har listat 22 punkter på vad som bör finnas med. Exempel är företagsnamn, 
antal anställda, försäljningsvolym, affärsområde och verksamhetsländer. 
ITT Flygt uppfyller de flesta krav som GRI ställer angående organisationens 
profil. De identifierar dessutom sina intressenter, och vilken relation dessa har till 
företaget. 
 
ITT Flygt har utelämnat en del siffror, såsom förhållandet mellan skulder och eget 
kapital, som GRI anser ska finnas med. Vi tror att detta beror på att ITT Flygt i 
dagsläget har en separat årsredovisning. För att inte upprepa sig alltför mycket har 
de antagligen gjort en avvägning av vad som bör finnas med i 
hållbarhetsredovisningen. Syftet borde vara att så småningom integrera 
hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen, då det troligtvis leder till ökad 
trovärdighet. 
 
ITT Flygt har valt att avgränsa sin rapport till att omfatta endast tre 
produktionsanläggningar; i Sverige, Argentina och Kina. Vi saknar en motivering 
till denna avgränsning. ITT Flygt har nämligen en produktionsanläggning också i 
Tyskland. VD nämner i sitt uttalande att den tyska marknaden varit svag, kan 
detta vara en möjlig förklaring till utelämnandet? 
 
Det är viktigt att ta upp eventuella förändringar i mätmetoder som gjorts sedan 
den senast upprättade rapporten. Detta för att jämförelse ska kunna göras. 
ITT Flygt tar upp ett antal nyckelindikatorer i sin hållbarhetsredovisning. Om 
förändring har skett i framräknandet av dessa, måste denna synliggöras. Som 
utomstående, utan djupare insyn i företaget, kan det vara svårt att bedöma hur 
pass korrekta dessa siffror är. ITT Flygt konstaterar att inga betydande 
förändringar skett i koncernen under 2001. 
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ITT Flygt har byggt upp sin rapport på två olika sätt. Dels har de utgått från den 
struktur som GRI rekommenderar, dels har de konstruerat en egen 
hållbarhetspyramid. Pyramiden, som är kärnan i deras hållbarhetsarbete, har tre 
sidor; ekonomi, miljö och social, och består av sex skikt; intressenternas 
värderingar och relationer till företaget (1), vision, affärsidé och kärnvärden (2), 
företagsledning och organisation (3), produktion och drift (4), produkter och 
tjänster (5) och identitet (6). Pyramiden har en mittpelare som håller alla skikten 
på plats; mätning, kommunikation och förbättring. GRI kräver att det tydligt ska 
framgå hur riktlinjerna har tillämpats. ITT Flygt överlåter till läsaren att fritt välja 
om denne vill utgå från GRI:s struktur eller pyramiden. Vi saknar dock ett 
tydligare uttalande om i vilken utsträckning de valt att följa GRI:s riktlinjer. 
 
Ett uttalande om huruvida rapporten har granskats av en oberoende tredje part ska 
enligt GRI finnas med. ITT Flygt har inte låtit någon utomstående part granska 
rapporten, vilket de försvarar med att en verifiering inte skulle ha ökat 
trovärdigheten. Läsaren ska också få hänvisning om var denne kan finna 
ytterligare information om företaget och dess hållbarhetsarbete. Detta krav 
uppfyller ITT Flygt genom att sist i rapporten hänvisa till företagets hemsida på 
Internet. 

4.1.2.3 Ledningens struktur och styrsystem 
Denna del består av tre avsnitt; ledning och struktur, intressentdeltagande, samt 
övergripande policies och styrsystem. GRI:s avsikt med denna del är att 
komplettera tidigare delar samt att öka genomsynligheten för rapporten. Första 
avsnittet ska ge insyn i hur ledningens struktur ser ut och fungerar. 
Organisationens struktur samt ansvariga för olika områden inom ITT Flygt finns 
angivna. I övrigt saknas nästan helt information om företagets ledningsstruktur. 
GRI tar vidare upp företagets affärsidé, vilket kan tyckas märkligt så sent i 
rapporten. ITT Flygt har med både affärsidé och sina kärnvärden i anknytning till 
företagets vision, vilket känns helt naturligt. 
 
Andra avsnittet tar upp intressenternas deltagande i företagets hållbarhetsarbete. 
Det är viktigt att skapa dialog med intressenterna för att kunna förbättra sin 
hållbarhetsredovisning. GRI vill förstärka kontakten mellan företag och 
intressenter, varför de ställer höga krav på kontinuerlig kontakt samt redogörelse 
av vad denna kontakt resulterar i. ITT Flygt har bildat Forum för hållbar 
utveckling (FHU), dit intressenterna uppmuntras att höra av sig. Vidare preciserar 
företaget hur de kommunicerar med sina intressenter. Exempel på detta är 
Internet, intranät, intern och extern tidsskrift, konferenser och föreläsningar. 
 
Sista avsnittet tar upp företagets övergripande policies för hållbarhetsarbetet, samt 
vilka organisationer de stödjer. ITT Flygt har en utförlig lista över organisationer 
som de anslutit sig till, t ex FN Global Compact. Olika certifieringar som 
företaget har ska också uppges, såsom i ITT Flygts fall ISO-standarder och 
EMAS. Företagets policys för påverkan på kunder och leverantörer ska beskrivas, 
vilket ITT Flygt gör. Projekt som är av betydelse för företaget det rapporterade 
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året ska framhävas, vilket ITT Flygt gör genom att ta upp ett antal större 
beställningar de erhållit runt om i världen. 

4.1.2.4 GRI:s innehållsindex 
Denna del ska innehålla en översiktlig tabell över vilken information, som GRI 
rekommenderar, som företaget valt att ta med. Tabellen har två syften; att 
underlätta för läsaren att snabbt och enkelt hitta i texten, samt att visa i vilken 
utsträckning rapporten är utformad enligt GRI:s rekommendationer. I ITT Flygts 
hållbarhetsredovisning finner vi ingen sådan tabell, vilket gör det svårt för läsaren 
att få grepp om hur stor betydelse GRI:s riktlinjer haft för rapporten. 

4.1.2.5 Prestationsindikatorer 
Prestationsindikatorerna är indelade i ekonomiska, miljörelaterade, sociala och 
integrerade indikatorer. Den sistnämnda är dock så pass ny att GRI inte ger några 
konkreta exempel på hur den ska utformas, varför vi valt att bortse från den. I 
avsnittet om de ekonomiska indikatorerna ger GRI 13 förslag på företeelser att 
mäta. Av dessa har ITT Flygt valt att ta upp två; försäljning per region och 
segment, samt totala lönekostnader. GRI föreslår nettoförsäljning som indikator. 
ITT Flygt har istället valt att ta med total försäljning, de har därmed tre 
indikatorer på området ekonomi. 
 
I avsnittet om miljöindikatorer har GRI tagit fram 35 förslag. ITT Flygt tar i sin 
rapport upp tre indikatorer på miljöområdet; energi, vatten och avfall. Bland de 
sociala indikatorerna har GRI tagit upp 49 förslag. Av dessa har ITT Flygt tagit 
med fem; antal anställda, sjukskrivningsdagar, arbetsskador, utbildningstimmar 
och andel kvinnliga anställda. ITT Flygt har också valt att räkna fram kvoten 
mellan utbildningsbudget och årlig rörelsekostnad, som en ytterligare indikator. 
De konstaterar dessutom att de inte betalt några böter eller andra avgifter till följd 
av brott mot lagar eller förordningar. 

4.1.3 Rapporteringsprinciper 
GRI har utformat 11 rapporteringsprinciper som ska genomsyra företagens 
hållbarhetsredovisningar. Dessa är indelade i fyra grupper, de som; utgör ramen 
för rapporten, präglar beslut om vad som ska rapporteras, försäkrar rapportens 
kvalitet och trovärdighet samt präglar beslut angående rapportens tillgänglighet. 
ITT Flygt anser själva att de tillämpar alla 11 principerna, med undantag för 
ekonomisk redovisning, där deras ägare inte tillåter full insyn. 

4.1.3.1 Genomsynlighet, inkluderbarhet och granskning 
Principen om genomsynlighet i rapporten kan vara svår att bedöma för 
utomstående.  Vi anser att ITT Flygts rapport är tydlig i de flesta avseenden, med 
vissa undantag.  Vad som t ex inte framgår är varför de valt att endast ta med 
produktionsanläggningarna i Emmaboda, Shenyang och Buenos Aires. Det är 
också otydligt om siffrorna som visas bygger på hela ITT Flygt-koncernen eller på 
endast de tre utvalda anläggningarna. 
 
ITT Flygt inkluderar intressenterna genom sitt forum FHU, som nämnts ovan. Här 
får intressenterna möjlighet att ge feedback och aktivt bidra till förbättringar av 
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rapporten. Då hållbarhetsredovisningen har en bredare målgrupp än en finansiell 
rapport, är det viktigt att ta hänsyn till alla intressentgrupper. ITT Flygt prioriterar 
sina medarbetare, vilket framgår i deras strategi för hållbarhet. I sin rapport är de 
dock dåliga på att lyfta fram övriga intressenter. 
 
ITT Flygt har valt att inte få rapporten granskad av en oberoende tredje part. De 
anser att en verifiering inte ökar rapportens trovärdighet och menar samtidigt att 
det är alldeles för dyrt. De försvarar sig också med att all information kontrolleras 
internt och motsvarar kända fakta.49 

4.1.3.2 Fullständighet, relevans och hållbarhetssammanhang 
För att fullständighet ska uppnås krävs att all relevant information som 
intressenterna behöver finns med. Detta för att intressenterna på ett riktigt sätt ska 
kunna utvärdera företaget. ITT Flygt har avgränsat sin hållbarhetsredovisning till 
att fokusera på endast tre produktionsanläggningar, vilket vi tidigare kritiserat. 
Den intressentgrupp som fått mest utrymme i rapporten är medarbetarna. 
Rapporten hade möjligen blivit mer fullständig om även företagets andra 
intressenter, såsom kunder, leverantörer, kommun och ägare, fått mer utrymme. 
Vidare följer ITT Flygt GRI:s rekommendationer vad avser tidsaspekten. GRI 
föreslår att redovisning av de senaste tre årens siffror ska finnas med vid 
jämförelser mellan åren. ITT Flygt går ett steg längre och redovisar, där möjlighet 
finns, så långt som fem år tillbaka i tiden. Detta gör att läsaren får goda 
möjligheter till jämförelse. 
 
Principen om relevans innebär att informationen i hållbarhetsredovisningen ska 
tillgodose både intressenternas behov och företagets interna sådana. I ITT Flygts 
hållbarhetsredovisning framhävs medarbetarna, vilka troligtvis finner rapportens 
innehåll givande. Om övriga intressenter och företaget självt har tillräcklig nytta 
av informationen, är svårt att bedöma. 
 
Det är viktigt att företaget sätter sina mål i ett hållbarhetssammanhang. Genom 
hållbarhetspyramiden tar ITT Flygt till sig denna princip, eftersom den har tre 
sidor; ekonomi, miljö och socialt ansvar. De försöker således integrera dessa tre 
dimensioner i hela sin verksamhet. 

4.1.3.3 Noggrannhet, neutralitet och jämförbarhet 
För att rapporten ska bli så korrekt som möjligt är noggrannhet viktigt vid 
insamling av information. Den kvalitativa informationen i ITT Flygts rapport är 
lättförståelig och har en bra balans mellan detaljerad och övergripande 
information, vilket gör det lätt för läsaren att ta den till sig. Den kvantitativa 
informationen, som visas i form av diagram skulle ha blivit mer trovärdig om det 
tydligare hade framgått vilka siffror den baserats på. 
 
Neutralitet måste genomsyra den presenterade informationen för att 
hållbarhetsredovisningen inte enbart ska bli en se-så-bra-vi-är-rapport. ITT Flygt 
tar inte upp några negativa aspekter av sitt hållbarhetsarbete. För att öka 
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trovärdigheten måste företaget på ett ärligt sätt beskriva både positiva och 
negativa händelser i sin verksamhet. Att erkänna vilka områden ITT Flygt är 
mindre bra på skulle öka läsarens förtroende för rapporten. 
 
ITT Flygt förklarar hur antalet rapporterande enheter förändrats genom åren. 
Denna information främjar riktiga jämförelser mellan åren. I övrigt beskrivs inte 
om det skett några förändringar i rapportens utformning sedan 
hållbarhetsredovisningen 1999. 

4.1.3.4 Begriplighet och läglighet 
Principen om begriplighet för läsaren hänger samman med flera av de ovan 
nämnda principerna. GRI vill på detta sätt försäkra sig om att rapporten 
tillgodoser intressenternas behov, och att de kan ta informationen till sig. 
ITT Flygt gör en lämplig avvägning mellan översiktlig och detaljerad information, 
vilket gör rapporten begriplig för läsaren. Läglighet handlar om att rapporten 
måste nå användarna i rätt tid. ITT Flygt publicerar hållbarhetsredovisning 
vartannat år, vilket vi tror är ett lämligt tidsspann eftersom hållbarhetsarbete är av 
så övergripande karaktär. 

4.1.4 ITT Flygts inställning till GRI 
I intervjun med Ingrid Brauer, chef för verksamhetsutveckling i koncernen, med 
speciellt ansvar för hållbar utveckling, diskuterades ITT Flygts ställningstagande 
till GRI. ITT Flygt har deltagit i framtagningen av GRI:s riktlinjer och försöker 
använda dessa så aktivt som möjligt. De erkänner att de inte har något uttalat mål 
om att i framtiden tillämpa GRI:s riktlinjer fullt ut. De tror dock att GRI kommer 
att vinna mark i framtiden och få en mer betydande roll för 
hållbarhetsredovisning. 

4.1.5 Sammanfattning av ITT Flygts hållbarhetsredovisning 
Efter att ha studerat ITT Flygts hållbarhetsredovisning ser vi att de endast delvis 
tillämpat GRI:s riktlinjer, vilket de också säger i intervjun. För att implementera 
begreppet hållbarhet i organisationen har de konstruerat en pyramid, som omfattar 
hela verksamheten och har tre sidor; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. 
Detta känns som ett bra sätt att kombinera GRI:s teorier med företagets 
verklighet. 
 
Rapporten är övervägande tydlig. Vi kritiserar den dock för att inte tillräckligt 
klargöra vad siffrorna som visas bygger på, hela koncernen eller bara de tre 
utvalda produktionsanläggningarna. Rapporten ger intrycket att ITT Flygt är 
duktiga på att inkludera intressenterna i verksamheten. De har hållbarhetsforum, 
intranät, tidning etc. där kunskap och åsikter utbyts. I rapporten prioriteras 
medarbetarna. Dessa är enligt Ingrid Brauer den huvudsakliga målgruppen med 
deras hållbarhetsarbete. Vi tror dock att rapporten skulle ha blivit mer fullständig 
om alla intressenterna givits rättvist utrymme. Vidare anser vi att ITT Flygt skulle 
ha vunnit på att vara mer kritiska i sin rapport. Nu är den mer av en 
se-så-bra-vi-är-rapport än en redogörelse för hur arbetet med hållbar utveckling 
faktiskt framskrider. 
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4.2 Skanska AB 
År 1887 grundades Skanska, som i början enbart sysslade med tillverkning av 
cementprodukter. Verksamheten breddades dock snabbt, och snart var Skanska ett 
byggnadsföretag. Från att ha varit ett renodlat byggbolag har Skanska numera 
förändrats till en långsiktig partner för sina kunder. Deras uppdrag sträcker sig 
idag från att hitta lämplig mark åt kunden, och uppföra den efterfrågade 
byggnaden, till att slutligen förvalta det färdigställda resultatet. Skanska är således 
aktiva i hela den så kallade värdecirkeln, vilket innebär att de tar ett helhetsansvar 
för kundernas långsiktiga behov inom byggrelaterade tjänster. Rollen som 
långsiktig partner åt sina kunder kräver att Skanska är lyhörda och t ex förstår 
uppdragsgivarens behov och problem. Detta gäller oavsett om kunden är ett 
multinationellt bolag eller en enskild husägare. 
 
Efter tillväxt i Sverige tog Skanska på 50-talet klivet ut på den internationella 
marknaden. Teknisk kompetens och förmåga att anpassa sig till lokala 
förhållanden ledde till framgång även där. Så småningom nådde man 
Mellanöstern, Afrika, Polen och före detta Sovjetunionen. De nuvarande 
huvudmarknaderna innefattar Sverige, USA, Storbritannien, Danmark, Finland, 
Norge, Polen, Tjeckien, Argentina, Hongkong och Indien. 
 
Skanska Sverige omsatte år 2002 28 miljarder kronor, medan hela koncernens 
omsättning var 146 miljarder kronor. Antalet anställda uppgick samma år till 
16 000 i Sverige och 75 000 i hela koncernen.50 

4.2.1 Skanskas hållbarhetsredovisning 
Skanska var det första globala företaget inom byggrelaterade tjänster och 
projektutveckling som blev ISO 14001-certifierat. Skanska menar att de i sin 
bransch har en ledande roll inom miljöarbetet. De började med miljöredovisning 
1996, och publicerade sin första hållbarhetsredovisning 2002. Skanskas mål med 
hållbarhetsarbetet är att stärka sitt varumärke, att stärka arbetet med riskhantering 
samt att vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.51 
Skanska har valt att publicera hållbarhetsredovisningen separat från 
årsredovisningen. I vår granskning kommer vi enbart att fokusera på 
hållbarhetsredovisningen. Följden av detta kan bli att vi kritiserar dem för att 
sakna punkter som eventuellt finns med i årsredovisningen. GRI, som vi hela 
tiden utgår från, menar dock att hållbarhetsredovisningen bör integreras i den 
ordinarie årsredovisningen. 
 
Enligt Staffan Söderberg, miljöchef och assisterande projektledare för 
hållbarhetsredovisning på Skanska, används GRI:s riktlinjer som en viktig 
shoppinglista när de strukturerar sin rapport. Han menar att de bara delvis 
rapporterar i enlighet med GRI. Projekten är i fokus och rapportens struktur 
anpassas till Skanskas verksamhet snarare än tvärtom.52 

                                                 
50 www.skanska.se 
51 Hållbarhetsredovisning 2002, Skanska 
52 Intervju med Staffan Söderberg, Skanska 
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4.2.2 Rapportens innehåll 

4.2.2.1 Vision och strategi 
I denna första del ska företaget beskriva sin vision och strategi ur ett 
hållbarhetsperspektiv samt låta VD komma till tals. Skanska har slagit ihop dessa 
delar och låtit VD Stuart E Grahams uttalande innefatta visionen: Att vara 
världsledande – kundens första val – inom byggrelaterade tjänster och 
projektutveckling. Graham tar också upp strategin för hur Skanska ska uppnå sin 
vision; genom att vara helt igenom kundfokuserade (1), genom att ha ett 
förstklassigt chefsutvecklingsprogram (2), genom att optimera balansen mellan 
decentralisering och integrering (3) samt genom att agera för förändring (4). Vi 
anser inte att Skanskas vision på ett tydligt sätt har kopplats till hållbarhetsarbetet. 
Graham menar dock att visionen genom en tydlig strategi inte behöver ändras. 
Strategin ska enligt GRI identifiera olika intressenter och deras roll i företagets 
hållbarhetsarbete. Detta är dock inte självklart i Skanskas strategi, som främst 
lyfter fram kunder, men även vagt medarbetare. Om man läser vidare i rapporten 
under avsnittet om hållbar utveckling finner man dock att intressenter som 
aktieägare och samhälle också tas upp. 
 
VD:s uttalande har syftet att skapa förtroende för rapporten. Detta anser vi att 
Skanska har lyckats med. Graham tar upp att de finns med på listor över världens 
mest ansedda företag, att de infört Code of Conduct samt att de är 
ISO-certifierade. Som läsare får man intryck av att Skanska strävar efter att hela 
tiden förbättras. Graham vinner vidare på att erkänna att mycket återstår att göra. 
GRI lämnar stort utrymme åt företagen att själva utforma denna första del, men 
ger ändå ett antal rekommendationer på vad som bör finnas med. Av dessa tar 
Skanska upp förändring i försäljning samt vilka framgångar företaget haft. De 
nämner dock inget om eventuella motgångar. Skanska tar upp vilka ekonomiska, 
miljörelaterade samt sociala utmaningar företaget står inför, vilket GRI 
rekommenderar. Vidare följer Skanska GRI, då Graham tar upp de större områden 
som rapporten bygger på. GRI betonar intressenternas betydelse för hållbar 
utveckling. Vi får dock intrycket av att intressenterna har en underordnad 
betydelse i VD:s uttalande. 

4.2.2.2 Profil 
Denna del ska ge en överblick av företaget samt av hållbarhetsredovisningens 
omfattning. Skanska nämner självklara punkter såsom företagsnamn, produkter, 
organisationsstruktur, geografiska marknader och antal anställda, vilket GRI 
rekommenderar. De har också ett väl utvecklat avsnitt om sina finansiella resultat, 
där mått som nettoomsättning, rörelseresultat och avkastning på eget respektive 
sysselsatt kapital tas upp. 
 
GRI:s riktlinjer inkluderar intressenterna och deras betydelse för företaget. 
Samhälle, kunder, aktieägare, finansiärer, leverantörer, fackföreningar och 
medarbetare är exempel som ges. I Skanskas rapport ges mest utrymme åt 
medarbetare och samhälle. 
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Kontaktpersoner, redovisningsperiod samt ett konstaterande att inga betydande 
förändringar av ägarstrukturen har skett under 2002 finns, i enlighet med GRI:s 
riktlinjer, med i Skanskas hållbarhetsredovisning. Vi anser däremot att rapporten 
saknar ett tydliggörande av vilka områden som inkluderas. Gränsen mellan när 
man utgår från hela koncernen respektive endast Skanska Sverige är otydlig och 
skulle kunna förbättras. 
 
Skanska uttalar att de använder GRI:s riktlinjer som stöd för innehållet i sin 
redovisning. De väljer dock att inte få sin hållbarhetsredovisning granskad av en 
oberoende tredje part, vilket frångår GRI:s principer. Staffan Söderberg försvarar 
detta med att en verifiering inte tillför lika mycket värde som den kostar. Han 
tillägger att de istället genomför 1500 interna revisioner.53 Om man som läsare 
vill ha ytterligare information om Skanskas arbete kring hållbar utveckling 
hänvisas man till deras hemsida. 

4.2.2.3 Ledningens struktur och styrsystem 
Denna del innehåller tre avsnitt; ledning och struktur, intressentdeltagande samt 
övergripande policies och styrsystem. Av Skanskas hållbarhetsredovisning får 
man som läsare viss inblick i hur organisationen är uppbyggd. Dels finns ett 
organisationsschema som visar koncernens affärsenheter och respektive 
verksamhetsgrenar, dels beskrivs ledningsgruppens och styrelsens funktioner. 
Vem som ansvarar för respektive område klargörs sist i rapporten. GRI ställer i 
avsnittet om ledning och struktur höga krav på det rapporterande företaget. 
Exempelvis ska andelen oberoende styrelsemedlemmar anges. Företaget ska 
också redogöra för vilka ledningsgrupper som är direkt underordnade styrelsen 
och har ansvar för bl a företagets strategi. Skanska har utelämnat flera av dessa 
punkter. 
 
GRI uppmanar företag att ha regelbunden kontakt med sina intressenter. I 
Skanskas rapport inbjuds intressenterna att komma med synpunkter och förslag 
för att därigenom göra Skanska ännu bättre. Som läsare får man dock känslan av 
att detta är något de har med endast för att det ser bra ut. Inte någon annanstans i 
rapporten tas intressenternas betydelse för utvecklingen av Skanskas 
hållbarhetsarbete upp. GRI:s riktlinjer är i denna del väldigt precisa och ställer 
bl a krav på företag att identifiera vilka som är intressenter och varför, vilka medel 
som finns för utbyte av synpunkter, samt vilken information intressenterna hittills 
genererat och hur den använts. Skanska tar inte med någon av dessa punkter i sin 
rapport. Detta beror förmodligen på att de idag inte har något större utbyte med 
sina intressenter, vilket strider mot GRI:s grundidé. 
 
Tredje avsnittet handlar om policies som företaget tillämpar samt organisationer 
de är anslutna till. Skanska fastställde 2002 en koncernövergripande Code of 
Conduct. Den baseras på konventioner från bl a FN och OECD. Code of Conduct 
ska utgöra plattformen för Skanskas agerande inom miljö, affärsetik, mänskliga 
rättigheter samt relationer till anställda och andra intressenter. De strävar efter att 
implementera Code of Conduct i hela leverantörskedjan. Vidare är flera av 

                                                 
53 Intervju med Staffan Söderberg, Skanska 
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Skanskas divisioner ISO-certifierade. Som medlem i Amnesty Business Group i 
Sverige har Skanska gjort en hel del för att integrera mänskliga rättigheter i det 
dagliga arbetet. Skanska tar i sin rapport även upp ett antal pågående projekt som 
främjar hållbar utveckling, på ett sätt som GRI förespråkar. 

4.2.2.4 GRI:s innehållsindex 
Skanska har ingen tabell som visar vilka av GRI:s riktlinjer de tillämpar. Detta 
avviker från GRI:s rekommendationer och gör det svårt för läsaren att bedöma 
rapportens fullständighet. 

4.2.2.5 Prestationsindikatorer 
GRI ger förslag på 13 ekonomiska indikatorer. Skanska har valt att ta med två; 
nettoomsättning och omsättningens geografiska fördelning. I miljöavsnittet finns 
35 förslag på företeelser att mäta. De bygger på verksamheten hos vanliga 
tillverkningsföretag. Inga av dessa tas upp i rapporten, utan Skanska har istället 
valt att utgå från egenkonstruerade indikatorer som bättre passar byggbranschen. 
Skanska har valt att visa bl a hur energianvändningen i deras fastigheter i Sverige 
förändrats de senaste åren. De redovisar också förändringen i koldioxidutsläpp 
från sina fastigheter. Vidare har Skanska valt att visa indikatorer som t ex 
avvikelser vid miljörevisioner och relativ fördelning av prioriterade miljöaspekter. 
Som läsare förstår man inte riktigt vad de innebär, varför relevansen av denna 
information kan ifrågasättas. 
 
De sociala indikatorerna är 49 stycken, varav Skanska tar upp de som rör 
utbildning. De har ett ledarutvecklingsprogram för sina chefer, samt utbildning i 
grundläggande miljöfrågor som 67 procent av de anställda hade genomgått 2002. 
Skanska visar också flera indikatorer som ligger nära GRI:s förslag. En av dessa 
är ”Olycksfall i Skanska relaterat till landsvisa branschgenomsnitt 2001”. Här 
ligger Skanska under branschgenomsnittet i alla redovisade länder. Vi ifrågasätter 
varför de istället inte visar det absoluta antalet olycksfall, då detta är en av GRI:s 
indikatorer. Beror det på att de vill visa enbart positiva indikatorer? Antalet 
kvinnor i chefsposition nämns, vi anser dock, precis som GRI, att andelen kvinnor 
i hela koncernen skulle ha tagits upp. 

4.2.3 Rapporteringsprinciper 
GRI:s 11 rapporteringsprinciper är indelade i fyra grupper, de som; utgör ramen 
för rapporten, präglar beslut om vad som ska rapporteras, försäkrar rapportens 
kvalitet och trovärdighet samt präglar beslut angående rapportens tillgänglighet. 
Staffan Söderberg menar att Skanska använder de flesta principerna som 
inspirationskälla i sitt hållbarhetsarbete. 

4.2.3.1 Genomsynlighet, inkluderbarhet och granskning 
Vi bedömer att genomsynligheten i Skanskas hållbarhetsredovisning är relativt 
bra. Rapporten är indelad i tre kapitel; ekonomi, miljö och socialt ansvar, vilket 
gör det lätt för läsaren att veta var i rapporten han befinner sig. Kapitlen varvas 
med exempel på projekt, vilket bidrar till rapportens verklighetsanknytning. Som 
nämndes ovan ifrågasätter vi valet av indikatorer. Dessutom saknas beskrivning 
av hur dessa räknats fram, vilket strider mot GRI:s rekommendationer. 
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Vi anser att inkluderbarheten i Skanskas rapport är bristfällig. Denna princip lyfter 
fram intressenternas betydelse för kvaliteten på rapporten. Skanska ger knappt 
utrymme åt andra intressenter än medarbetare och samhälle. De lägger inte heller 
någon större vikt vid intressenternas betydelse för den fortsatta utvecklingen av 
sitt hållbarhetsarbete. Skanskas rapport innehåller ett litet avsnitt där 
intressenterna bjuds till dialog. Detta är dock placerat längst bak i rapporten, 
vilket ger intrycket att det finns med endast för att det ser bra ut. Man får 
samtidigt ha i åtanke att detta är Skanskas första hållbarhetsredovisning. Kanske 
kommer intressenterna att få större betydelse i framtiden. 
 
Skanskas hållbarhetsredovisning är inte granskad av någon extern part. De menar 
att en verifiering inte tillför lika mycket värde som den kostar. Staffan Söderberg 
påpekar dock att omfattande intern revision genomförs löpande. 

4.2.3.2 Fullständighet, relevans och hållbarhetssammanhang 
Principen om fullständighet finns för att intressenterna på ett riktigt sätt ska kunna 
utvärdera företaget. Den innebär att all information som är av betydelse för 
bedömning av företaget ska finnas med. Skanskas hållbarhetsredovisning ger 
intryck av att vara fullständig i det avseende att de tre delarna ekonomi, miljö och 
socialt ansvar finns med. Detta bidrar också till rapportens 
hållbarhetssammanhang. Den är dock mindre fullständig då man ser till vilka 
intressenter som behandlas. Fullständigheten skulle öka om intressenter såsom 
kunder, aktieägare, leverantörer, myndigheter och affärspartners gavs större 
utrymme. Skanska följer GRI:s riktlinjer angående tidsaspekten. Vid jämförelser 
mellan åren går de tre år tillbaka i tiden, vilket känns som en relevant tidsperiod. 
 
Principen om relevans ämnar inte bara garantera att informationen i rapporten är 
tillräcklig för läsaren så att denne kan fatta rätt beslut, utan ämnar också ta fram 
information som är relevant för företaget självt. Genom att bedriva 
hållbarhetsarbete tror vi att Skanska tvingats identifiera centrala frågor som rör 
organisationen. Det faktum att Code of Conduct fastställdes i samband med första 
hållbarhetsredovisningen stöder denna teori ytterligare. Då Skanska konstruerat 
många egna indikatorer antar vi att relevant information har inkluderats i 
rapporten. I övrigt är det svårt att bedöma principen om relevans utifrån såväl 
företagets som intressenternas perspektiv. 

4.2.3.3 Noggrannhet, neutralitet och jämförbarhet 
Noggrannhet är viktigt för att läsaren ska uppfatta rapporten som trovärdig. I 
Skanskas rapport känns den kvalitativa informationen väl balanserad. Den är 
tydlig och samtidigt tillräckligt detaljerad. Den kvantitativa informationen, som 
visas i diagram och tabeller, är inte lika tydlig. Om Skanska hade varit mer 
noggranna med förklaringar till varför de valt att ta fram vissa indikatorer, och på 
vilket sätt dessa räknats fram, hade trovärdigheten förmodligen ökat. 
 
Neutralitet handlar om att rapportens innehåll ska presenteras på ett rättvisande 
sätt, t ex att viktiga delar inte utelämnas eller framhålls på ett ofördelaktigt sätt. 
Både positiva och negativa aspekter ska tas upp. Hållbarhetsredovisningar 
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tenderar att visa enbart företagens goda sidor. Skanska vinner därför på, som 
tidigare nämnts, att i VD:s uttalande erkänna att mycket återstår att göra i arbetet 
med socialt ansvar och miljö. De ger också ett ärligt intryck då de informerar om 
att Skanska varit, och fortfarande är, föremål för myndigheternas granskning vad 
gäller inblandning i asfaltkarteller. 
 
Principen om jämförbarhet existerar för att garantera att rapporterna utformas på 
ett sätt som gör det möjligt för läsarna att jämföra företaget över åren samt med 
andra företag. Då detta är Skanskas första hållbarhetsredovisning är det omöjligt 
att göra jämförelser över åren. Vad avser rapportens jämförbarhet med andra 
företag, tycker vi att Skanska har lyckats ganska bra. De har utgått från GRI:s 
riktlinjer, vilket gör att deras rapport på många sätt liknar andra rapporter som 
också utgår från dessa. 

4.2.3.4 Begriplighet och läglighet 
Med principen om begriplighet vill man försäkra sig om att rapporten görs 
tillgänglig för en så bred grupp av läsare som möjligt samtidigt som den är 
tillräckligt detaljerad. Denna princip hänger samman med flera av de tidigare 
nämnda principerna, och som vi redan nämnt anser vi att Skanskas rapport är 
tydlig och tillräckligt detaljerad. Rapportens läglighet, d v s om den publicerade 
informationen når användarna i rätt tid, är väl uppfylld. Då det hänt mycket på 
hållbarhetsområdet under det gångna året, gör Skanska rätt i att publicera en ny 
rapport redan nästa år. Om man ser längre fram i tiden, när Skanska inkorporerat 
arbetet med hållbarhet i hela sin verksamhet, är det tveksamt om de behöver göra 
en separat hållbarhetsredovisning så ofta som varje år. Ett sätt för Skanska att gå 
runt detta är att låta rapporten ingå i den vanliga årsredovisningen, vilket 
dessutom är vad GRI rekommenderar. 

4.2.4 Skanskas inställning till GRI 
I intervjun med Staffan Söderberg diskuterades en del kring Skanskas inställning 
till GRI. Han menar att de i framtiden antagligen kommer att tillämpa GRI:s 
riktlinjer fullt ut, men anser att det skulle bli desto mer intressent om GRI tar fram 
riktlinjer som är anpassade för bygg- och anläggningssektorn. På frågan om vilken 
roll GRI kommer ha i framtiden, poängterar han vikten av att komma åt små och 
medelstora företag, som är leverantörer och underentreprenörer åt de företag som 
idag tillämpar GRI:s riktlinjer. För att locka fler företag till att upprätta 
hållbarhetsredovisning borde offentliga verksamheter och organisationer gå i 
bräschen och sluta sig till GRI. 

4.2.5 Sammanfattning av Skanskas hållbarhetsredovisning 
Skanska har liksom ITT Flygt bara tagit till sig vissa delar av GRI:s riktlinjer. De 
medger i sin rapport att de använder riktlinjerna enbart som stöd. 
2002 introducerades Code of Conduct i hela Skanskas koncern. Denna tar upp 
frågor såsom relationer till anställda, affärsetik, miljö och mänskliga rättigheter.54 
Det är ett sätt att på egen hand införliva tanken om hållbar utveckling i Skanskas 
organisation. 

                                                 
54 Hållbarhetsredovisning 2002, Skanska 
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Rapporten är uppdelad i tre delar; ekonomi, miljö och socialt ansvar, vilket gör att 
den känns både tydlig och väl förankrad i hållbarhetsbegreppet. Skanska skulle ha 
kunnat vara mer tydliga i sina siffror, t ex genom att visa om de bygger på 
Skanska Sverige eller på hela koncernen. Rapportens trovärdighet hade ökat om 
de bättre förklarat varför de valt att ta fram egna indikatorer samt hur de räknats 
fram. Intressenter, utöver medarbetare och samhälle, ges inte någon framträdande 
roll i rapporten. Rapporten vinner avslutningsvis på att vara någorlunda kritisk, 
VD sätter tonen i sitt uttalande då han erkänner att mycket återstår att göra. 
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4.3 Volvo Personvagnar AB 
Volvo grundades i Göteborg 1927, samma år som Volvos första bil lämnade 
fabriken. Grundarna uttryckte tidigt att verksamheten skulle vila på omsorg om 
människan. Detta har lett till de kärnvärden som Volvo Personvagnar (PV) än 
idag står för; säkerhet, miljöomsorg och kvalitet. Volvo PV köptes 1999 upp av 
Ford Motor Company, och är därmed helägt dotterbolag till världens näst största 
biltillverkare. De ingår tillsammans med bl a Jaguar och Land Rover i Fords 
division för högklassiga bilar, Premier Automotive Group (PAG). Varumärket 
Volvo ägs via ett bolag gemensamt av Ford Motor Company och koncernen 
AB Volvo.55 
 
Volvo PV har ett försäljnings- och servicenätverk i ca 120 länder. Deras största 
marknader är USA, Sverige, Tyskland och Storbritannien. Företagets huvudsäte är 
beläget i Göteborg. De har 27 990 anställda, varav 20 613 arbetar i 
Sverige (2002). Volvo PV har sina viktigaste tillverkningsanläggningar i Sverige 
och Belgien. De tillverkar själva ca 25 procent av bilens materialvärde, resterande 
köps in från leverantörer. Volvo PV har visat positivt resultat de senaste åren, men 
då Ford Motor Company inte särredovisar finansiell information per bilmärke 
finns inte mer detaljer att tillgå.56 

4.3.1 Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning 
Volvo PV har upprättat hållbarhetsredovisningar 2001 och 2002,57 som de kallar 
Ansvarsfullt företagande. Det är den senast publicerade rapporten vi kommer att 
analysera. Anledningen till att Volvo PV bedriver hållbarhetsarbete är deras 
övertygelse om att det på både kort och lång sikt kommer att öka företagets 
konkurrenskraft. Vetskapen om att det samtidigt förbättrar samhället vi lever i gör 
att arbetet får extra kraft. Vi kommer nedan att granska Volvo PV:s 
hållbarhetsredovisning och se hur väl den stämmer överens med de 
rekommendationer GRI ger. 

4.3.2 Rapportens innehåll 

4.3.2.1 Vision och strategi 
Volvo PV:s övergripande vision är Att vara världens mest efterfrågade och 
framgångsrika högklassiga bilmärke. Denna saknar koppling till både miljö och 
socialt ansvar, vilket dock inte innebär att Volvo PV saknar förankring i hållbar 
utveckling. Deras mål är att vara ett ledande företag inom ansvarsfullt 
företagande. Detta ska uppnås genom omsorgsfullt agerande gentemot personal, 
affärspartners, ägare, miljö och samhälle, vilket kan ses som företagets strategi. 
Strategin innebär dessutom att Volvo PV ska erbjuda säkra och tillförlitliga bilar 
med goda miljöegenskaper till sina kunder. Flera intressentgrupper lyfts således 
fram i samband med strategin, vilket går helt i linje med GRI. Volvo PV:s strategi 
integreras i verksamheten genom kärnvärdena säkerhet, miljöomsorg och kvalitet, 
och förankras därmed väl i hållbarhetsbegreppet. 
                                                 
55 Ansvarsfullt företagande 2002, Volvo Personvagnar 
56 www.volvocars.se 
57 Ibid. 
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I anslutning till företagets strategi för hållbar utveckling diskuterar Volvo PV hur 
de kan bidra till ett bättre samhälle. De är medvetna om de utmaningar de ställs 
inför och ger en realistisk bild av den miljö de verkar i. De följer därmed GRI:s 
uppmaning att redovisa positivt såväl som negativt inflytande på sin omgivning. 
 
GRI ger stor frihet för VD att själv utforma sitt uttalande. Övergripande 
rekommendationer om vad det bör innehålla ges dock. Vid en granskning av 
Volvo PV:s uttalande framgår att VD Hans-Olov Olsson tar upp de flesta av 
GRI:s rekommendationer. Han klarlägger rapportens tyngdpunkter samt för en 
diskussion kring utvecklingstendenser och intressenternas roll i Volvo PV:s 
hållbarhetsarbete. Denna diskussion förs kritiskt då Volvo PV förtydligar att deras 
hållbarhetsarbete till stor del är beroende av intressenterna. Den under året ökade 
bränsleförbrukningen nämns i uttalandet, men i övrigt saknas jämförelser med 
tidigare år. Vidare berättar Hans-Olov Olsson om de framgångar Volvo PV haft 
under året, i form av ökad kundtillfredsställelse och utmärkelser för sin nya 
bilmodell XC90. Uttalandet följer således GRI:s rekommendationer väl. 

4.3.2.2 Profil 
Profilen ska enligt GRI ge grundläggande information om företaget. Volvo PV tar 
upp flera givna punkter såsom namn, produkter, tillverkningsländer, viktiga 
marknader och antal anställda. Volvo PV beskriver tydligt sin ägarstruktur och 
värdekedja, men ett organisationsschema skulle ha underlättat för läsaren. Ford 
Motor Company särredovisar inte finansiell information per bilmärke. Därför 
saknas t ex nettoförsäljning och förhållandet mellan skulder och eget kapital i 
Volvo PV:s hållbarhetsredovisning. De redovisar dock antal sålda bilar. 
 
Volvo PV:s hållbarhetsredovisning är indelad i sex avsnitt; Kvalitet och kunder, 
Säkerhet, Miljö, Medarbetare, Affärspartners och Samhället. Därmed ges 
företagets intressenter stort utrymme i rapporten. Varje avsnitt innehåller det 
gångna årets händelser samt vilka mål Volvo PV har för respektive område. 
Relationen till intressenterna beskrivs således tydligt. Dessutom tas 
förekommande dilemman upp inom varje område, vilket ökar rapportens 
trovärdighet. 
 
För att läsaren ska kunna få en så korrekt bild som möjligt av rapporten är det 
viktigt att dess omfattning tydliggörs. Varken redovisningsperiod eller vilka 
avgränsningar som gjorts avseende länder, produkter och divisioner, nämns i 
Volvo PV:s rapport. Inte heller tidigare publicerade hållbarhetsredovisningar tas 
upp, och kontaktpersoner för hållbar utveckling utelämnas helt. Förändringar i 
exempelvis storlek och ägarstruktur, som genomförts sedan föregående rapport 
ska enligt GRI uppges. Detta nämns över huvud taget inte i Volvo PV:s 
hållbarhetsredovisning. Efter ovanstående klargöranden, kan vi konstatera att 
Volvo PV inte tillämpar GRI:s rekommendationer angående rapportens 
omfattning. 
 
För att försäkra rapportens trovärdighet är det viktigt att informera om eventuella 
förändringar i mätmetoder. I Volvo PV:s hållbarhetsredovisning framgår inte om 
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några sådana skett sedan förgående rapport, vilket kan bero på att samma 
mätmetoder använts. Ett ställningstagande ska finnas med, om i vilken 
utsträckning företaget valt att redovisa enligt GRI. Volvo PV skriver att deras 
hållbarhetsredovisning har inspirerats av GRI. Var läsaren kan finna ytterligare 
information om företaget och dess hållbarhetsarbete ska, enligt GRI, tydligt 
framgå av rapporten. Volvo PV hänvisar endast i förbigående till Internetadresser, 
där mer information finns tillgänglig. 
 
För att öka hållbarhetsredovisningens trovärdighet är det av vikt att den granskas 
av en oberoende tredje part. Volvo PV uppfyller inte denna rekommendation. 
Dessutom utelämnar de helt en diskussion kring varför verifiering inte ägt rum, 
vilket resulterar i att rapportens trovärdighet minskar. 

4.3.2.3 Ledningens struktur och styrsystem 
Denna del består av tre avsnitt; ledning och struktur, intressentdeltagande samt 
övergripande policys och styrsystem. Avsikten med denna del är att komplettera 
tidigare delar samt att öka genomsynligheten för rapporten. Volvo PV:s ledning 
och struktur åskådliggörs genom bl a en översikt av företagsledningen samt vilket  
ansvarsområde respektive chef har. De redogör också för kommittéer ansvariga 
för hållbar utvecklig, såsom Corporate Citizenship Steering Committee. I denna 
kommitté rapporteras om hur Volvo PV:s arbete med ansvarsfullt företagande 
framskrider. En ytterligare rekommendation som GRI tar upp är mål och strategier 
relaterade till ekonomi, miljö och socialt ansvar. Detta gör Volvo PV redan i 
inledningsfasen. I rapporten saknas beskrivning av styrelsesammansättning och 
processen att utse styrelseledamöter. Det finns heller inte några rapporterade 
kopplingar mellan belöningar och uppnådda finansiella respektive icke-finansiella 
mål. 
 
Intressenternas deltagande i företagets hållbarhetsarbete ska enligt GRI 
uppmuntras. Volvo PV är väl medvetna om vilka som är deras viktigaste 
intressenter; kunder, medarbetare, affärspartners och samhälle. Valet av 
intressenter känns naturligt, varför en ingående förklaring av detta skulle ha varit 
överflödig. För att rapporten ska bli meningsfull för intressenterna är det viktigt 
att dessa får möjlighet att påverka innehållet i den. Volvo PV har flera 
kommunikationskanaler till sina intressenter, t ex kundkliniker och fokusgrupper 
där kunder intervjuas, samt intranät och den företagsinterna tidningen Agenda för 
sina medarbetare. På rapportens baksida kan man finstilt läsa att Volvo PV 
tacksamt tar emot synpunkter. Vi anser att denna inbjudan till dialog borde vara 
tydligare, om företaget verkligen är intresserat av läsarnas synpunkter. 
 
Tredje avsnittet handlar om företagets policies för hållbarhetsarbetet, vilket i 
Volvo PV:s fall innebär främst de tre kärnvärdena säkerhet, miljöomsorg och 
kvalitet. Dessa genomsyrar hela verksamheten och beskrivs utförligt i deras 
hållbarhetsredovisning. Ett företags inflytande på sina affärspartners ska enligt 
GRI beskrivas. Volvo PV har ett omfattande kapitel om hur de påverkar sina 
återförsäljare och leverantörer. Höga krav på miljö och socialt ansvar ställs på den 
värdekedja som Volvo PV verkar i. Volvo PV bedriver flera projekt med 
anknytning till hållbar utveckling, vilka tas upp i rapporten. De är dessutom en av 
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huvudsponsorerna i Nordic Partnership, som drivs av Världsnaturfonden (WWF), 
som sprider kunskap och erfarenheter om hållbarhetsarbete. Volvo PV är också 
aktiv medlem i Global Road Safety Partnership (GRSP), som startades av 
Världsbanken för att främja trafiksäkerhet. I mars 2003 blev Volvo PV det första 
bilföretaget i världen att certifiera hela sin verksamhet enligt ISO 9001:2000 och 
ISO 14001. Slutsatsen är att Volvo PV uppfyller GRI:s rekommendationer väl i 
detta avsnitt. 

4.3.2.4 GRI:s innehållsindex 
En översiktlig tabell på vilka av GRI:s rekommendationer företaget följer och var 
i rapporten man finner mer information, ska finnas med. De indikatorer som 
Volvo PV valt att inkludera i sin rapport, har sammanställts i ett Resultatkort för 
ansvarsfullt företagande. Här ges en snabb överblick över var i rapporten man 
finner de olika indikatorerna. Även hur indikatorerna har förändrats sedan 2001 
och i vissa fall sedan 2000 finns med. I anslutning till resultatkortet hänvisar 
Volvo PV till Internet, där ytterligare information om definitioner och motiv till 
valda indikatorer förklaras. Här finns även information om de indikatorer som 
tagits bort sedan föregående år. GRI:s strävan är att företag ska inkludera alla 
rekommendationer, och därmed ta med dem i sitt innehållsindex. Om företaget 
bara delvis följer GRI:s riktlinjer är det inte lika relevant att följa 
rekommendationen om GRI:s innehållsindex. Med detta resonemang i åtanke 
anser vi att Volvo PV uppfyller kraven i största möjliga mån. 

4.3.2.5 Prestationsindikatorer 
GRI delar in prestationsindikatorerna i ekonomiska, miljörelaterade och sociala. 
De ekonomiska indikatorerna i Volvo PV:s hållbarhetsredovisning presenteras 
inte i ekonomiska värden utan i antal enheter. Detta eftersom Ford Motor 
Company inte åskådliggör siffror för varje enskilt bilmärke. Volvo PV tar upp 
tillverkning per land, försäljning per land på de tio största marknaderna samt 
försäljning per bilmodell. Samtliga av dessa indikatorer är angivna i antal bilar. 
Även globala finansiella bidrag i form av sociala avgifter och bolagsskatt uppges i 
rapporten. 
 
GRI har inom miljö 35 föreslagna indikatorer. Vatten- och energiförbrukning 
samt utsläpp av kväveoxid, lösningsmedel och koldioxid redovisas tydligt i 
Volvo PV:s rapport, vilket medför att GRI:s rekommendationer uppfylls. 
Förändringen i bränsleförbrukning bland Volvobilar tas upp, men Volvo PV 
påpekar att de bara delvis kan påverka denna. Återvinningsgraden vid tillverkning 
av en ny Volvo uppgår till 85 procent, vilket uppfyller svenska krav. 
Egenkomponerade indikatorer är antalet sålda Bi-Fuel-bilar (gasdrivna bilar) och 
andel sålda Volvobilar som uppfyller gällande utsläppskrav. Även andelen Volvo 
personvagnar och andelen leverantörer som är ISO 14001-certifierade tas upp. 
  
GRI:s 49 förslag på sociala indikatorer inkluderar bl a anställda per land, 
sjukfrånvaro, skador på arbetsplatsen och fördelning mellan kvinnor och män. 
Dessa tar Volvo PV upp i sin hållbarhetsredovisning. Även diskrimineringspolicy, 
avståndstagande till barnarbete och tvångsarbete samt lagstadgade arbetstider och 
löner finns med, vilket också går i linje med GRI. Ytterligare indikatorer i 
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rapporten är andel kvinnor i ledande befattning, andel anställda som anser sig ha 
god balans mellan arbete och fritid samt andel anställda som känner till begreppet 
mångfald. 

4.3.3 Rapporteringsprinciper 
De 11 rapporteringsprinciper som GRI utformat ska genomsyra hela rapporten. 
De delas in i fyra grupper, de som; utgör ramen för rapporten, präglar beslut om 
vad som ska rapporteras, försäkrar rapportens kvalitet och trovärdighet samt 
präglar beslut angående rapportens tillgänglighet. 

4.3.3.1 Genomsynlighet, inkluderbarhet och granskning 
Genomsynligheten i Volvo PV:s hållbarhetsredovisning är stark. Negativa 
effekter av verksamheten undanhålls inte. Detta tillsammans med utförliga 
beskrivningar av projekt och utförda mätningars tillvägagångssätt, inger 
förtroende hos läsaren. 
 
Intressenterna ges stort utrymme i Volvo PV:s rapport. Vi får intrycket att 
Volvo PV har en djupgående dialog med sina intressenter, vilket är mycket 
positivt. GRI manar till ständig dialog kring företagets hållbarhetsarbete. 
Volvo PV bildade 2002 ett råd, Corporate Citzenship Council, som ska främja 
informationsutbytet mellan intressentgrupper samt diskutera strategiska frågor 
angående hållbar utveckling. Kommunikationen med läsaren är dock bristfällig – 
endast på rapportens baksida kan finstilt läsas att synpunkter gärna mottas. 
 
Att få rapporten granskad av en oberoende tredje part förstärker dess trovärdighet. 
Volvo PV nämner ingenting alls om verifiering. Även om en granskning inte skett 
borde en diskussion kring valet ha förts, för att ge mer tyngd åt rapporten. 

4.3.3.2 Fullständighet, relevans och hållbarhetssammanhang 
För att rapporten ska ses som fullständig krävs att all, för intressenterna, relevant 
information finns med. Gedigen information om varje enskild intressentgrupp 
finns att tillgå i Volvo PV:s hållbarhetsredovisning. Om intressenterna saknar 
någon information är dock svårt för oss att avgöra. För läsaren kan det vara svårt 
att få uppfattning om rapportens omfattning, eftersom avgränsningar om vad som 
egentligen ingår saknas. För att indikatorerna ska bli relevanta krävs att 
jämförelsetal finns med i rapporten. GRI rekommenderar tre år tillbaka i tiden, 
och detta uppfyller Volvo PV i den mån jämförelsetal finns att tillgå. 
 
Det är viktigt att informationen i rapporten är relevant både för företaget som 
arbetar med hållbar utveckling och för dess intressenter. Genom att dela in 
hållbarhetsredovisningen i sex avsnitt bidrar Volvo PV till att ge intressenterna 
den relevanta information de behöver. Om företaget självt erhåller relevant 
information är svårt för oss som utomstående att bedöma. Att placera sitt arbete i 
ett hållbarhetssammanhang är viktigt för att rapporten ska kännas meningsfull. 
Detta gör Volvo PV genom sina kärnvärden säkerhet, miljöomsorg och kvalitet. 
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4.3.3.3 Noggrannhet, neutralitet och jämförbarhet 
För att en hållbarhetsredovisning ska innehålla så få fel som möjligt är det av stor 
vikt att noggrannhet beaktas. Volvo PV presenterar sin verksamhet utförligt, 
vilket gör att läsaren får en känsla av pålitlighet. Den kvantitativa informationen 
redovisas främst genom mätbara indikatorer. Under varje indikator beskrivs hur 
respektive mätning gått till, vilket medför att man som läsare får större förståelse 
för valet av indikatorer. 
 
För att informationen i rapporten ska uppfattas som trovärdig är det viktigt att den 
framställs på ett neutralt sätt. I flera kapitel i Volvo PV:s hållbarhetsredovisning 
återfinns en ruta med rubriken Dilemma. Här belyses aktuella problem som 
företaget ställs inför och svårigheterna med dessa. Hela rapporten genomsyras av 
en realistisk syn på sitt hållbarhetsarbete, där Volvo PV öppet diskuterar framsteg 
och misslyckanden under året. Neutraliteten i rapporten känns därför väldigt 
påtaglig. 
 
För att det ska bli möjligt att jämföra hållbarhetsredovisningar både över åren och 
med andra företag måste information om rapportens omfattning uppges. I 
Volvo PV:s hållbarhetsredovisning får man ingen uppfattning om vilka divisioner 
som ingår i rapporten. För att kunna jämföra valda indikatorer krävs att samma 
indikatorer mäts med samma metoder varje år. Vid indikatorerna görs en 
hänvisning till Internet, där kommentarer och förklaring om borttagna indikatorer 
sedan 2001 kan erhållas. I övrigt saknas information om huruvida det skett några 
förändringar sedan föregående rapport. 

4.3.3.4 Begriplighet och läglighet 
Den publicerade hållbarhetsredovisningen måste vara begriplig för företagets 
intressenter. Informationen i rapporten ska förmedlas så att intressenter med olika 
kunskapsnivå kan ta till sig innehållet. Volvo PV:s hållbarhetsredovisning 
använder sig av en rak dialog med läsaren, där tillräckligt detaljerad information 
ges. Principen om begriplighet anser vi därmed vara uppfylld. Läglighet innebär 
att rapporten ska nå användarna i rätt tid så att de kan utnyttja informationen vid 
sitt beslutsfattande. Volvo PV publicerar årliga hållbarhetsredovisningar. De 
verkar i en bransch där miljö och säkerhet ofta debatteras. Årliga mätningar 
angående bränsleförbrukning och utveckling av miljövänligare bilar är dessutom 
angelägenheter som intresserar gemene man. På grund av detta anser vi att den 
valda rapporteringsperioden ett år är lämplig för Volvo PV, eftersom deras 
intressenter då erhåller kontinuerlig information angående företagets 
hållbarhetsarbete. 

4.3.4 Sammanfattning av Volvo PV:s hållbarhetsredovisning 
Volvo PV kallar sin rapport för Ansvarsfullt företagande 2002. De har, liksom 
ITT Flygt och Skanska, valt att tillämpa endast vissa delar av riktlinjerna. 
Volvo PV hävdar att rapporten har inspirerats av GRI. Kärnvärdena säkerhet, 
miljö och omsorg upprepas flera gånger och påstås genomsyra verksamheten, 
vilket går helt i linje med hållbarhetsandan. 
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Volvo PV är det enda av fallföretagen som har ett innehållsindex. Det kallas 
Resultatkort för ansvarsfullt företagande och är en beskrivning av hur olika 
indikatorer har förändrats de senaste åren. Dessutom ges hänvisning till var i 
rapporten man kan hitta mer information om respektive indikator. Detta index, 
samt att rapportens fortsatta uppbyggnad är indelad i sex avsnitt om betydelsefulla 
intressenter och områden, bidrar till att rapporten känns väldigt tydlig. Volvo PV 
beskiver på ett bra sätt hur de har gått till väga vid olika mätningar. Däremot är de 
otydliga i att förklara rapportens omfattning. Som läsare har man ingen aning om 
vilka länder som innefattas eller vilken redovisningsperiod det handlar om. 
Volvo PV ger intryck av att intressenterna har stor betydelse för utvecklandet av 
deras organisation och arbetet med hållbar utveckling. De berättar om 
kundkliniker, fokusgrupper, intranät och företagsintern tidning där intressenterna 
får komma till tals. Intressenterna ges stort utrymme; kunder, medarbetare, 
affärspartners och samhälle har var sitt avsnitt där årets händelser och framtida 
mål diskuteras. Inbjudan till läsaren att höra av sig är dock placerad på baksidan, 
en särdeles ofördelaktigt plats. 
 
I rapporten nämns inget om huruvida Volvo PV valt att tredjepartsverifiera sin 
hållbarhetsredovisning eller inte. Detta gör att trovärdigheten minskar. I övrigt är 
Volvo PV kritiska; de erkänner vilka utmaningar de står inför beträffande hållbar 
utveckling, vilket gör att rapporten känns realistisk och förtroendeingivande. 
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5. Analys 
 
 

 
I detta kapitel kommer vi att jämföra de tre fallföretagen med varandra samt med 
GRI:s riktlinjer, och analysera resultatet. Först behandlas de fem delar som GRI 
anser ska finnas med. Därefter tar vi upp de principer som ska utgöra ramen för 
en rapport; genomsynlighet, inkluderbarhet och granskning. Vidare presenteras 
våra reflektioner kring riktlinjerna.  Slutligen diskuterar vi GRI och dess framtida 
roll. 
 

 
 
För att ge en enkel och tydlig överblick av det som togs upp i föregående kapitel, 
och för att ge en schematisk inledning till analysen, presenterar vi här ett 
sammanfattande diagram. Det illustrerar hur väl de fem delar som GRI 
rekommenderar, beskrivs i respektive rapport. Att betygsätta varje del med siffror 
känns alltför hårt mot företagen, varför vi istället valt att dela in skalan i fyra 
”mjukare” steg: 
 

• Uppfyller inte (inte) 
• Uppfyller delvis (delvis) 
• Uppfyller väl (väl) 
• Uppfyller helt (helt) 

 
Avsikten med detta diagram är inte att framställa något företag som bättre än 
något annat, utan snarare att ställa respektive företags hållbarhetsredovisning i 
relation till GRI:s riktlinjer. Detta för att tydligare kunna se i vilken utsträckning 
företagen tillämpar de olika delarna. 
 
Då hållbarhetsredovisning är relativt nytt, är betyget Uppfyller helt väldigt svårt 
att uppnå i vårt diagram. GRI ställer väldigt höga krav i riktlinjerna, och de är 
medvetna om svårigheten att redovisa i överensstämmelse med dessa. Då inget av 
fallföretagen lever upp till de höga kraven, eller redovisar i överensstämmelse 
med GRI:s riktlinjer, kommer betyget Uppfyller helt inte att delas ut. Betyget 
Uppfyller väl är också svårt att uppnå, eftersom GRI:s riktlinjer är väldigt 
omfattande. I de fall där företagen dock tycks ha ansträngt sig och i bästa möjliga 
mån uppfyller GRI:s rekommendationer har detta betyg delats ut. Uppfyller delvis 
är det vanligast förekommande betyget i vårt diagram. Om företaget tar upp en del 
bara ytligt, och inte uppnår någon större överensstämmelse med GRI:s krav, ges 
betyget Uppfyller delvis. Vissa av GRI:s rekommendationer är så pass omfattande 
att företagen troligtvis inte har förmått ta sig an dem, i dessa fall utdelas betyget 
Uppfyller inte. Anledningen till att företagen utelämnar vissa punkter kan också 
vara att de anser dem vara irrelevanta eller för känsliga för att rapportera. 
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Diagrammets utformning är sådan att alla GRI:s fem delar presenteras som 
huvudrubriker. Vissa av dessa (Profil och GRI:s innehållsindex) har inga 
underrubriker och ges därför ett övergripande betyg. För de delar som är sorterade 
i olika avsnitt (Vision och strategi, Ledningens struktur och styrsystem samt 
Prestationsindikatorer), sätts ett betyg på varje avsnitt. Således ges inget 
övergripande betyg för dessa huvuddelar. 
 
 

 
 

5.1 Analys av rapportens fem delar 

5.1.1 Vision och strategi 
Enligt GRI ska denna del bestå av företagets vision och strategi förankrade i 
arbetet för hållbar utveckling, samt ett uttalande från VD. Inget av fallföretagen 
har en vision som på ett tydligt sätt kopplas till hållbar utveckling. ITT Flygt 
utmärker sig dock genom att ta in miljöaspekten i sin vision. Om man istället ser 
till den strategi företagen har för att uppnå sin vision, anser vi att de har lyckats 
bättre. ITT Flygt och Volvo PV har strategier där bl a ekonomi, miljö, kvalitet, 
hälsa och säkerhet betonas på ett sätt som hör samman med hållbar utveckling. De 
lyfter också fram företagets olika intressenter samt vilken roll de har, något som 
går helt i linje med GRI. Skanskas strategi är inte lika tydlig, då den inte är direkt 
kopplad till företagets hållbarhetsarbete, och endast vagt lyfter fram kunder och 
medarbetare. 
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För att öka rapportens trovärdighet är det viktigt att redovisa både positiva och 
negativa effekter som företaget har på sin omgivning. Samtliga fallföretag är 
väldigt positiva i sina rapporter, vilket gör att man som läsare ifrågasätter 
trovärdigheten. Vi anser dock att Volvo PV är något mer realistiska i sin rapport 
än de två andra fallföretagen. Begreppet hållbar utveckling har uppkommit på 
grund av negativa saker som sker med miljön och samhället. Dagens företag har 
med all sannolikhet del i denna förstörelse. Med anledning av detta verkar det 
underligt att inte redovisa några negativa aspekter alls. Rapporterna tenderar att 
bli se-så-bra-vi-är-rapporter istället för en redogörelse av företagets 
hållbarhetsarbete. 
 
GRI:s riktlinjer angående VD:s uttalande lämnar stort utrymme åt företagen att 
själva utforma som de vill. Vi ser ändå vissa likheter mellan företagen, 
exempelvis tar både Skanska och Volvo PV upp vilka utmaningar de står inför 
med sitt hållbarhetsarbete. De tar också upp vilka tyngdpunkter rapporten 
innehåller. ITT Flygt saknar båda dessa delar men erkänner däremot, liksom 
Volvo PV, att de lidit motgångar under året. GRI:s avsikt med denna del är att 
skapa förtroende för rapporten, vilket vi över lag anser att alla tre lyckats med. För 
att skapa förtroende måste uttalandet vara uppriktigt och inte enbart ta upp 
positiva händelser. Företagen är till viss del självkritiska, dock i varierande grad. 
 
Vi anser att GRI:s riktlinjer avseende vision och strategi tillför 
hållbarhetsredovisningarna nyttig information. Företagen tvingas identifiera sina 
mål och medel för att uppnå hållbar utveckling. Att samtliga fallföretag har 
anammat denna del vittnar om att riktlinjerna är bra utformade och lätta att ta till 
sig. 

5.1.2 Profil 
Riktlinjerna i delen om profil är omfattande. Våra fallföretag har valt att ta med 
vissa delar och utesluta andra. De har alla tagit med grundläggande information 
om företaget såsom företagsnamn, produkter och verksamhetsländer, på ett sätt 
som GRI förespråkar. När det gäller redovisning av finansiell information är 
Skanska något bättre än ITT Flygt och Volvo PV. 
 
GRI:s grundidé med att upprätta hållbarhetsredovisning är att intressenterna ska 
vara i fokus. Företagen måste identifiera sina intressenter och deras relation till 
företaget. ITT Flygt och Volvo PV identifierar tydligt sina intressenter medan 
Skanska inte är fullt lika tydliga. Det råder dessutom stor skillnad på vilket 
utrymme varje intressentgrupp ges i den fortsatta rapporten. 
 
Utförlig information angående rapportens omfattning och vilka avgränsningar 
som gjorts ska finnas med. Det är även viktigt att tydligt visa vilka siffror 
indikatorerna bygger på. Genomgående i alla fallföretag är att det tydligare skulle 
kunna framgå vilka divisioner som ingår i rapporten. Det är flera gånger otydligt 
om mätningarna innefattar hela koncernen eller enbart delar av den. Volvo PV har 
helt utelämnat denna del. Skanska nämner kontaktpersoner och tar upp förändring 
i ägarstruktur, vilket GRI kräver. ITT Flygt går steget längre och redovisar även 
förändring över åren i rapporterande enheter. 
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Företagen ska i sin hållbarhetsredovisning uppge huruvida de valt att följa GRI:s 
riktlinjer eller inte. Efter att ha studerat företagens hållbarhetsredovisningar ser vi 
att inget av fallföretagen redovisar i överensstämmelse med GRI:s riktlinjer. De 
befinner sig samtliga i inledningsstadiet, då de precis börjat tillämpa GRI:s 
riktlinjer. I sina uttalanden om GRI är de försiktiga och hävdar att de inspirerats 
av GRI (Volvo PV) eller använt riktlinjerna som stöd (Skanska). Företagen har 
tagit till sig vissa delar av riktlinjerna och försökt anpassa dem till just sin 
verksamhet. Skanska har formulerat Code of Conduct för att höja ribban inom sitt 
etiska, miljörelaterade och sociala arbete, något som i hög grad andas hållbarhet. 
ITT Flygt har konstruerat en hållbarhetspyramid, som innefattar hela deras 
verksamhet, och som ska fungera som ”hjälpmedel för att tillämpa principerna om 
hållbar utveckling inom hela företaget”.58 
 
Vidare ska företagen, enligt GRI, i sin rapport informera om huruvida de valt att 
få sin rapport granskad eller inte. Inget av fallföretagen har tredjepartverifierat sin 
hållbarhetsredovisning. ITT Flygt och Skanska försvarar det med att kostnaden 
för en granskning inte uppvägs av intresset för en sådan, medan Volvo PV helt 
utelämnar denna diskussion. Vi tror att när intresset för hållbarhetsredovisning 
ökar från intressenternas sida, kommer även kravet på granskning att bli tydligare. 
Principen om granskning kommer att behandlas ytterligare nedan. 

5.1.3 Ledningens struktur och styrsystem 
Vi anser att GRI:s riktlinjer är väldigt krävande på detta området. De vill ha 
organisationsschema samt tydlig hänvisning till vem som är ansvarig för 
respektive område inom företaget, vilket ITT Flygt och Skanska har i sina 
rapporter. Vidare vill GRI att företagen ska redovisa hur styrelseledamöter utses 
samt vilken sammansättning styrelsen har, d v s hur stor andel som är kvinnor och 
hur stor andel som är oberoende. De vill också att eventuella kopplingar mellan 
belöningar och uppnådda finansiella respektive icke-finansiella mål ska redovisas. 
Inget av våra fallföretag har anammat detta. Antingen beror det på att GRI ställer 
för höga krav i denna del eller på att informationen är för känslig för att företagen 
ska vilja blotta sig. GRI kräver full genomsyn i rapporterna, vilket denna del 
syftar till att förstärka. Vi tror därför att informationen som GRI försöker få 
företagen att redovisa, kommer att ha betydelse i framtiden när 
hållbarhetsredovisning har utvecklats mer. 
 
GRI lägger stor vikt vid att intressenterna och deras åsikter tas till vara av 
företagen då de upprättar sina hållbarhetsredovisningar. Vi har fått intrycket att 
ITT Flygt och Volvo PV prioriterar sina intressenter på ett sätt som går i linje med 
GRI. De har båda olika former av intranät, forum, interna tidningar, konferenser, 
kundkliniker etc. Skanska är mindre tydliga vad gäller både identifiering av sina 
intressenter och att visa på vilket sätt de låter dem ta del i utvecklingen av 
företagets hållbarhetsarbete. GRI vill också att företagen på ett tydligt sätt ska 
bjuda in läsare att kommentera rapporten, vilket ITT Flygt gör allra först i sin 
rapport då de berättar om sitt Forum för hållbar utveckling. Skanska och 

                                                 
58 Hållbarhetsredovisning 2001, ITT Flygt 
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Volvo PV har var sin liknande inbjudan, men har valt att placera dem längst bak i 
rapporten, på ett sätt som gör att läsaren lätt missar dem. 
 
Vidare önskar GRI att företag i sina hållbarhetsredovisningar ska redovisa vilka 
policies de tillämpar i arbetet med hållbar utveckling. Samtliga av fallföretagen är 
anslutna till diverse konventioner och organisationer som arbetar för att förbättra 
miljön och sociala förhållanden i världen, vilket företagen tydligt klargör i sina 
rapporter. GRI menar också att företag som arbetar med hållbarhet ska försöka 
sprida detta genom att ställa krav på sina leverantörer om att förbättra sig i olika 
avseenden. Även detta lyckas alla tre fallföretag med. De går till väga på olika 
sätt, men syftet är att ständigt sprida medvetenhet om på vilka sätt de påverkar sin 
omgivning. 

5.1.4 GRI:s innehållsindex 
GRI:s innehållsindex syftar till att ge läsaren en snabb överblick över vilka av 
GRI:s rekommendationer som finns med, samt var i rapporten man kan finna 
information om dessa. Inget av fallföretagen har med detta index. Företag som är i 
inledningsfasen av att hållbarhetsredovisa har inte med alla GRI:s 
rekommendationer, varför ett sådant index inte är till någon större hjälp för 
läsaren. Något som istället skulle kunna uppmuntras, och som borde finnas med i 
varje hållbarhetsredovisning, är ett innehållsindex baserat på rapportens innehåll. 
Volvo PV ger här ett lysande exempel, då de har upprättat ett Resultatkort för 
ansvarsfullt företagande. I detta kan läsaren snabbt få en överblick av företagets 
valda indikatorer, var i rapporten de finns, samt resultatförändring sedan 
föregående rapport. 

5.1.5 Prestationsindikatorer 
De ekonomiska indikatorerna tas inte upp i särskilt stor utsträckning i rapporterna. 
Detta beror antagligen på att utförliga siffror återfinns i årsredovisningarna. Hos 
Volvo PV finns inga siffror alls att tillgå och hos ITT Flygt finns ett fåtal. Båda 
företagen begränsas eftersom de ingår i större koncerner som inte lämnar ut 
finansiell information i så stor utsträckning. När det gäller GRI:s miljörelaterade 
indikatorer, är dessa ibland för generella. Detta syns i rapporterna, då företagen 
istället använder flera egenkonstruerande indikatorer. De sociala indikatorerna 
strävar till stor del efter att företag ska ta ställning till olika samhällsproblem. 
GRI:s rekommendationer är väldigt omfattande och kanske är ställningstagandena 
som krävs för många. Företag ska kunna anamma rekommendationerna, men om 
de blir för många kan de vara svåra att ta till sig. 
 
Vi tror att indikatorerna skulle ha blivit mer meningsfulla om de hade varit 
branschinriktade. Detta gäller främst inom miljö. Vad som ska mätas i strävan 
efter hållbar utveckling skiljer sig åt för varje bransch. Man borde dessutom ta 
hänsyn till storleken på företagen – världsomspännande koncerner har troligtvis 
större potential att förändra sina processer än ett litet lokalt företag har. Om det 
hade funnits bransch- och storleksanpassade riktlinjer att tillgå, tror vi att fler 
företag skulle hållbarhetsredovisa. 
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5.2 Analys av de grundläggande principerna 
Hur fallföretagen tillämpar de 11 principer som GRI anser ska genomsyra 
hållbarhetsredovisningen, beskrivs i fallstudierna. Många av principerna bygger 
på och skapar förutsättningar för varandra. De principer som vi vill lyfta fram i 
analysen är således de som ska utgöra ramen för rapporten; genomsynlighet, 
inkluderbarhet och granskning. Dessa bidrar självständigt till att skapa en 
trovärdig rapport. Vi kommer därför nedan att analysera hur våra fallföretag 
tillämpat dessa tre principer samt lyfta fram eventuella svårigheter med 
tillämpandet. 

5.2.1 Genomsynlighet 
Principen om genomsynlighet sätter sin prägel på hela hållbarhetsredovisningen. 
Vid rapportering av företagets finansiella resultat i form av årsredovisningar, har 
myndigheter hela tiden strävat efter att intressenterna ska få en klar bild av 
företaget och dess ställning. Detta har GRI valt att implementera i riktlinjerna för 
upprättande av hållbarhetsredovisningar, varför de infört principen om 
genomsynlighet. Frågan är hur långt företagen måste gå för att kravet på 
genomsynlighet ska anses vara uppfyllt. Varje antagande och varje process ska 
enligt GRI tydliggöras, så att läsaren får en rättvis bild och kan dra egna slutsatser  
om företaget. Företag är idag generellt dåliga på att uppfylla kravet på 
genomsynlighet. De hårda kraven på genomsynlighet som riktlinjerna ställer på 
användaren, är en av de främsta orsakerna till att företag inte redovisar i 
överensstämmelse med GRI.59 
 
För utomstående är uppfyllandet av kraven på genomsynlighet svårt att bedöma. 
Känslan för hur uppriktiga fallföretagens rapporter är varierar dock. Volvo PV har 
en öppen inställning till sitt hållbarhetsarbete och erkänner att det innebär stora 
förändringar. ITT Flygt tydliggör vilka produktionsanläggningar som medtagits i 
rapporten, men förvirrar läsaren genom att säga att 32 enheter finns rapporterade. 
Skanska har, liksom Volvo PV, en tydlig struktur, men de skulle påtagligare ha 
kunnat förklara varför de valt att räkna fram vissa indikatorer. 
 
Att bättre beskriva vad som exakt mäts i indikatorerna samt hur mätningarna har 
gått till, är något som samtliga fallföretag skulle kunna bli bättre på. Detta skulle 
bidra till ökat förtroende hos läsaren. Att denna typ av information ska ges 
utförligt, kan dock resultera i alltför detaljerade och omfattande stycken. Frågan är 
vad som enligt GRI krävs för att principen om genomsynlighet ska uppfyllas. 

5.2.2 Inkluderbarhet 
GRI betonar att intressenterna ska spela stor roll i företagens hållbarhetsarbete. 
Företagen ska identifiera sina intressenter och deras betydelse för verksamheten, 
samt ha löpande kontakt med dessa, så att företagens arbete med hållbar 
utveckling ständigt kan förbättras och anpassas till intressenternas behov. Ur 
GRI:s riktlinjer utläser vi flera sätt, på vilka intressenterna bör ges utrymme. Dels 
ska de kunna påverka företagens löpande verksamhet, vilket ska speglas i 
rapporten, där varje intressent ska ges rättvist utrymme. Dels ska rapporten 
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uppmuntra till diskussion, och läsaren ska enkelt finna information om vart denne 
kan vända sig med sina synpunkter. Graden av medverkan bör illustreras i 
hållbarhetsredovisningen, vilket våra tre fallföretag gör på varierande sätt. 
 
Volvo PV har ett eget avsnitt om varje intressentgrupp, där viktiga händelser 
under året samt tankar inför framtiden tas upp. Detta gör att man som läsare får 
känslan av att intressenterna spelar en betydande roll i företagets 
hållbarhetsarbete. I Skanskas hållbarhetsredovisning ges medarbetare och 
samhälle störst utrymme, medan andra intressentgrupper såsom kunder och 
leverantörer, nämns enbart i förbigående. Detta ger intryck av att Skanska endast i 
begränsad utsträckning låter intressenterna komma till tals angående utvecklingen 
av företagets hållbarhetsarbete. ITT Flygt identifierar i strategin sina intressenter, 
men begränsar sedan deras utrymme i rapporten. Man får dock intrycket att 
medarbetarna prioriteras. 
 
De tre fallföretagen nämner alla att synpunkter på rapporten är välkomna. 
ITT Flygt och Volvo PV har särskilda webbadresser, som de hänvisar till om man 
vill kommentera deras hållbarhetsredovisningar. Skanska hänvisar istället till sin 
hemsida, där läsaren på egen hand får klicka sig vidare till en kontaktsida. Det 
övergripande intrycket av de tre företagen är att denna inbjudan till diskussion 
finns med främst för att det ska se bra ut. Uppmaningen till att ta kontakt är ur 
läsarens perspektiv inte särskilt fördelaktigt placerad i vare sig Skanskas eller 
Volvo PV:s rapporter, då den är placerad längst bak i minimal punktstorlek. 
ITT Flygt har däremot placerat adressen till sitt forum längst fram i rapporten, 
vilket är tydligt och mer uppmuntrande än i de två andra rapporterna. 
 
Intressentmodellen, som vi redogjorde för i teorikapitlet, menar att företagets mål 
är att tillgodose intressenternas krav. Detta anser vi vara tätt förknippat med 
fenomenet hållbarhetsredovisning. Företag som idag hållbarhetsredovisar har flera 
anledningar till detta, de flesta på ett eller annat sätt kopplade till någon 
intressentgrupp. Bland våra fallföretag har både medarbetare, kunder, 
affärspartners och samhälle lyfts fram. Dessa är alla exempel på intressentgrupper 
som företaget på något sätt har relationer till. Vi tror dock att det råder instabilitet 
i den bidrags- och belöningsbalans som Barnard talade om. Företagen som 
hållbarhetsredovisar gör det för intressenterna; de vill visa att de tar ansvar för den 
påverkan som företaget har på dagens utveckling. Intressenterna däremot, tror vi 
ligger steget efter. Deras engagemang för hållbarhetsredovisning är ännu inte fullt 
utvecklat. Staffan Söderberg på Skanska menar att målgruppen för deras 
hållbarhetsredovisning är intressenterna. Trots detta verkar det främst vara 
konsulter, studenter och konkurrenter som läser den.60 Troligtvis kommer intresset 
att öka i framtiden, frågan är dock hur lång tid det tar. Om det dröjer alltför länge 
kanske företagen anser att de inte får tillräckligt stor belöning för sitt nedlagda 
arbete, vilket kan resultera i att de tröttnar, och därmed upphör att 
hållbarhetsredovisa. 

                                                 
60 Intervju med Staffan Söderberg, Skanska 
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5.2.3 Granskning 
Principen om granskning knyter samman GRI:s elva principer. Genom att låta en 
oberoende tredje part granska hållbarhetsredovisningen, försäkrar företaget sina 
intressenter om att rapporten är tillförlitlig. Rapporteringen är dock frivillig, vilket 
också granskningen är. Att företag över huvud taget upprättar en 
hållbarhetsredovisning ses som positivt, och det ifrågasätts därför sällan varför 
den inte granskats. 
 
Inget av de tre fallföretagen har valt att få sin hållbarhetsredovisning granskad av 
utomstående. En tydlig orsak till detta är att kostnaden för granskning inte 
uppvägs av fördelarna. Hållbarhetsredovisningar upprättas främst för att 
informera företagens intressenter. Företagen har en stark vilja att visa sin 
omgivning att de tar avstånd från skandaler och oetiskt uppförande som präglat 
näringslivet de senaste åren. Vi tror emellertid, som ovan nämnts, att 
intressenternas engagemang inte är lika utvecklat som företagens. Då intresset för 
hållbarhetsredovisning inte vuxit sig särskilt starkt än, finns det ur företagens 
perspektiv ingen anledning att lägga resurser på att få den granskad. I takt med att 
intresset för hållbarhetsredovisning ökar, kommer troligtvis trycket angående 
granskning att öka. Företag kommer i framtiden antagligen att tvingas låta granska 
sina rapporter, så att läsaren kan lita på innehållet och känna trygghet. 
 
Ytterligare en anledning till att företag väljer att inte få sin rapport granskad, kan 
vara att en granskning idag inte ger så mycket tyngd åt rapporten. Upprättandet av 
hållbarhetsredovisning är relativt nytt, men granskningen av den är än nyare. 
Bristande enhetlighet i rapporterna, samt det faktum att inarbetade riktlinjer för 
granskning saknas, gör det svårt för dem som granskar att bidra med tillräcklig 
nytta. Vi tror därför att företagens förtroende för granskning ännu inte etablerats 
tillräckligt. 
 
Trots att granskning inte har etablerats i så stor utsträckning tror vi att frågan om 
verifiering är avgörande för hållbarhetsredovisningens framtid. Utan granskning 
kan man som läsare inte avgöra hur pass tillförlitlig informationen som publiceras 
är, vilket kan leda till att hållbarhetsredovisning aldrig får den genomslagskraft 
man önskar. Det är idag inte GRI:s uppgift att upprätta riktlinjer för granskning, 
utan detta står istället AA och FEE för. Tidigare har endast generella 
granskningsriktlinjer publicerats, som varit svåra för revisorerna att applicera. I 
mars 2003 publicerade AA den första specificerade standarden för granskning och 
bestyrkande av hållbarhetsredovisningar.61 I och med denna standard kommer 
troligtvis revisorerna att på ett mer tillförlitligt sätt kunna granska rapporterna och 
därmed tillföra mer nytta. 

5.3 Andra reflektioner kring riktlinjerna 
GRI:s riktlinjer verkar fungera på det sätt som de själva önskar. Företag tillämpar 
riktlinjerna som stöd vid upprättandet av sina hållbarhetsredovisningar, dock i 
varierande grad. GRI uppmuntrar företag i inledningsfasen av att 
hållbarhetsredovisa, att ta till sig de delar som passar deras verksamhet, med 

                                                 
61 Larsson, Första standarden för granskning och bestyrkande av separat redovisning (2003) 
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avsikten att efter hand öka överensstämmelsen med riktlinjerna. Detta är precis 
vad våra fallföretag gjort. Vi har sett att vissa avsnitt är svåra för företagen att ta 
till sig, således tror vi att riktlinjerna är för omfattande på vissa områden. GRI 
menar samtidigt att det ska vara svårt att redovisa i överensstämmelse med 
riktlinjerna. Detta är till för företag som är redo för en hög nivå av rapportering 
och vill vara ledande inom hållbarhetsredovisning. Vi frågar oss om en rapport 
som till punkt och pricka följer GRI:s riktlinjer inte riskerar att bli för tung och 
svårläst. 

5.4 GRI:s framtida roll 
GRI är en nybildad organisation som kommer att genomgå ett antal förändringar 
innan den närmar sig någon form av slutresultat. GRI hävdar att de aldrig kommer 
bli en stillastående organisation, utan de vill, med intressenternas påverkan, 
ständigt utvecklas och förbättras. Där de befinner sig idag, d v s i början av sin 
verksamhet, står de inför flera problem. Riktlinjerna måste göras så pass generella 
att olika typer av företag över hela världen kan tillämpa dem. Samtidigt får de inte 
bli alltför generella, eftersom de då blir omfattande och svåra för företagen att 
tillämpa. Kraven måste vara rimliga, så att de blir uppnåeliga för företagen. På 
samma gång måste den presenterade informationen tillföra läsaren något nytt. 
GRI har med all säkerhet ett antal ”barnsjukdomar” att vänta sig innan de finner 
den rätta balansen. 
 
Vi tror, precis som Staffan Söderberg på Skanska, att riktlinjerna måste 
branschanpassas. Han säger i intervjun att när GRI tar fram guidelines för bygg- 
och anläggningssektorn blir det ännu mer intressant att tillämpa riktlinjerna. 
Vidare bör man ta hänsyn till storleken på de rapporterande företagen. Det är 
omöjligt för en version av riktlinjerna att vara tillämpbar på såväl byggföretag 
som banker, fåmansföretag som världsomspännande koncerner. Man kan dra 
paralleller till kvalitetsstyrningen och dess utveckling. ISO-certifiering finns idag i 
flera varianter med olika inriktning, t ex ISO 9000 som gäller kvalitet och 
ISO 14 000 som gäller miljö. En idé för GRI är att göra en generell grundstomme 
som går att applicera på samtliga företag. Utöver denna generella grund, bör olika 
påbyggnadsvarianter som är storleks- och branschanpassade finnas. 
 
Vid studerandet av GRI:s riktlinjer har vi flera gånger stött på problem med 
översättningen av det engelska dokumentet. Vi tror att detta är ett hinder även för 
svenska företag som funderar på att börja med hållbarhetsredovisning. Om 
riktlinjerna översattes till svenska skulle det bli lättare för företag att ta dem till 
sig och börja använda dem. Det skulle också tyda på att svenska samhällsorgan 
prioriterar och värdesätter arbetet med hållbar utveckling. För att få ännu bättre 
genomslag borde offentliga organisationer ta täten och börja hållbarhetsredovisa. 
Det skulle visa att de tror på konceptet med hållbar utveckling, och därmed 
inspirera andra företag att följa i deras fotspår. 
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6. Avslutning 
 
 

 
I detta kapitel redogörs för de slutsatser vi kommit fram till i studien. Vi kopplar 
tillbaka till syftet och redovisar undersökningens resultat. Slutligen kommer vi att 
föra en diskussion kring det resultat vi presenterat. 
 
 

6.1 Slutsats 
I början av denna studie ställde vi oss frågan i vilken utsträckning företag 
tillämpar de riktlinjer som finns på området. Vi valde att utgå från GRI:s 
riktlinjer, eftersom GRI var en av initiativtagarna till hållbar utveckling och idag 
är en internationellt erkänd organisation. Flera stora företag väljer att finna 
vägledning i och tillämpa GRI:s riktlinjer, vilket bidrar till enhetlighet bland 
dagens hållbarhetsredovisningar. Genom att använda GRI:s rekommendationer 
ges rapporterna mer tyngd, samtidigt som trovärdigheten för dem ökar. 
 
Efter att ha studerat tre hållbarhetsredovisningar och jämfört dem både med GRI:s 
riktlinjer och med varandra, drar vi ett antal slutsatser. Hållbarhetsredovisningarna 
är relativt lika varandra, vilket tyder på att fallföretagen tillämpat GRI:s riktlinjer 
på likartade sätt. Detta i sin tur visar tecken på att GRI troligtvis har lyckats vid 
utformandet av sina riktlinjer. Inget av företagen tillämpar GRI:s riktlinjer fullt ut, 
och redovisar därmed inte i överensstämmelse med dessa. Företagen påstår sig 
heller inte göra detta. Samtliga fallföretag är i inledningsfasen av att upprätta 
hållbarhetsredovisning, och tillämpar än så länge endast delar av riktlinjerna. För 
att lättare kunna ta till sig riktlinjerna, försöker företagen anpassa dem så att de 
bättre passar just deras verksamhet. 
 
En av GRI:s rekommenderade delar, som företagen genomgående valt att 
utelämna, är ledningens struktur och styrsystem. Detta beror antingen på att GRI 
ställer för höga krav på företagen, eller på att företagen inte vill lämna ut sådan 
information, då de anser den vara för känslig. Vi tror dock att betydelsen av denna 
typ av information kommer att öka i framtiden, när kravet på genomsynlighet i 
företagens rapporter växer. 
 
En annan del som företagen har svårt att tillämpa är den om GRI:s innehållsindex. 
Både ITT Flygt och Skanska har valt att helt utelämna denna del. Volvo PV har 
däremot gjort ett försök att tillämpa rekommendationen genom att konstruera ett 
egenhändigt tillverkat index. Detta är ett tydligt exempel på att företag väljer att 
anpassa riktlinjerna till sin verksamhet. Även om Volvo PV inte följer 
rekommendationen, fyller indexet en viktig funktion för läsaren. Det index som 
GRI föreslår är inte till någon större nytta för företag som är i inledningsfasen av 
att hållbarhetsredovisa och inte följer riktlinjerna i så stor utsträckning. Därför 
anser vi att ett anpassat index är ett utmärkt alternativ. 
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Ytterligare en slutsats som vi dragit är att hållbarhetsredovisningarna tenderar att 
bli se-så-bra-vi-är-rapporter, snarare än sakliga framställningar av hur företagens 
hållbarhetsarbete framskrider. För att hållbarhetsredovisning ska tas på allvar av 
företagens intressenter, måste rapporterna bli ärligare och mer kritiska. 
Rapporterna skulle bli mer trovärdiga om företagen visade både positiva och 
negativa sidor av sitt hållbarhetsarbete. Man får dock ta hänsyn till att de företag 
som idag hållbarhetsredovisar är pionjärer på området. De inspireras av 
riktlinjerna och försöker tillämpa dem på ett sätt som passar dem. Om riktlinjerna 
hade storleks- och branschanpassats skulle företagen med all sannolikhet ha följt 
dem i större utsträckning. 
 
Inget av företagen har valt att få sin hållbarhetsredovisning granskad av en 
oberoende tredje part. För att öka rapporternas trovärdighet måste någon form av 
verifiering äga rum. Vi tror att hållbarhetsredovisning aldrig kommer få fullt 
genomslag om inte en verifieringsfunktion utvecklas. Det är för läsaren väldigt 
svårt att avgöra hur pass tillförlitlig den rapporterade informationen är, om den 
inte har kontrollerats av någon utomstående. 
 
De tre fallföretag vi valt är samtliga producerande. Vi anser dessa vara 
representativa, eftersom flertalet av de företag som idag upprättar 
hållbarhetsredovisningar är producerande. Vi tror att icke-producerande företag är 
varken bättre eller sämre på att följa GRI:s riktlinjer, därmed tror vi inte att någon 
större skillnad hade uppstått om andra företag valts. Skillnaden hade troligtvis 
legat främst i dimensionen om miljö; producerande företag verkar ofta i en 
smutsigare bransch än icke-producerande, och har därför större påverkan på 
miljön. Vi ställer därmed högre krav på att producerande företag måste vara 
öppna och kritiska i sina rapporter. Om vi hade studerat icke-producerande företag 
skulle vi förmodligen, i detta avseende, inte kritisera deras rapporter i samma 
utsträckning. Då verksamheterna skiljer sig åt så mycket, tror vi att också 
prestationsindikatorerna hade blivit av helt annan karaktär, både vad gäller miljö 
och den sociala aspekten. 

6.2 Förslag på fortsatta studier 
En intressant fortsättning på våra studier skulle kunna vara att undersöka 
granskningsfunktionen lite närmare. Vi tror att hållbarhetsredovisningens framtida 
genomslagskraft till stor del beror på granskningsfunktionens utveckling och 
huruvida den fungerar på ett pålitligt sätt. Det skulle därför vara spännande att 
studera de granskningsriktlinjer, som publicerats av AccountAbility (AA) 
under 2003, då dessa är de första specificerade riktlinjerna för granskning och 
bestyrkande av hållbarhetsredovisningar. Man skulle kunna undersöka hur dessa 
riktlinjer utformats samt om revisionsbyråer tagit dem till sig och tillämpar dem 
vid granskningsuppdrag. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 
1. Ert namn: 
2. Vilken är Er roll i arbetet med hållbarhetsredovisning i företaget? 

Hållbarhetsredovisning i XXX 
3. Hur länge har XXX bedrivit hållbarhetsredovisning? 
4. Vilka är motiven till att XXX bedriver hållbarhetsredovisning? 
5. Till vilka målgrupper riktar Ni Er hållbarhetsredovisning och varför? 
6. Granskas Er hållbarhetsredovisning av någon oberoende tredje part? 

Motivera varför. 

Global Reporting Initiative (GRI) 
Vår uppsats kommer till stor del att handla om GRI:s riktlinjer och dess 
betydelse för företag som upprättar hållbarhetsredovisning. GRI skiljer 
mellan fem avsnitt62 som ska ingå i rapporten samt 11 principer63 som ska 
genomsyra denna. 
 
7. Vilken inställning har Ni till GRI och deras riktlinjer? 
8. Upprättar Ni Er rapport i enlighet med GRI:s fem rekommenderade 

avsnitt? 
9. Vilka av de 11 principerna anser Ni Er tillämpa i arbetet med 

hållbarhetsredovisning? 
10. Har Ni som mål att i framtiden tillämpa GRI:s riktlinjer fullt ut? När tror 

Ni i så fall att detta sker? 
11. Vilken tror Ni är GRI:s framtida roll? Kommer de vara normgivande inom 

hållbarhetsredovisning på samma sätt som FASB idag är inom traditionell 
redovisning? 

Övrigt 
12. Finns det något ytterligare Ni vill tillägga? 
12. Får vi i vår uppsats offentliggöra Ert respektive företagets namn? 
13. Om ytterligare frågor uppstår, får vi återkomma? 

                                                 
62 Vision and strategy, profile, governance structure and management systems, GRI content index 
and performance indicators (economic, environmental and social) 
63 Transparency, inclusiveness, auditability, completeness, relevance, sustainability context, 
accuracy, neutrality, comparability, clarity and timeliness. 


