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Sammanfattning  

Hållbarhetsredovisning har utvecklats under en lång tid och GRI har varit en viktig del i 

denna utveckling eftersom GRI är det mest använda ramverket av företag över hela världen 

när det gäller hållbarhetsredovisning. GRIs riktlinjer har under åren uppdaterats och 2013 

kom den uppdaterade versionen G4. Där introducerades en väsentlighetsanalys som innebar 

att företagen genom den skulle få fram sina väsentliga aspekter både utifrån företagets egna 

åsikter men även intressenternas. 2016 kom den senaste uppdateringen av GRIs riktlinjer ut 

som fick namnet GRI Standard, med målet att bli den globala standaren för 

hållbarhetsredovisning. I och med den uppdateringen fick nu väsentlighet ett större fokus. Att 

företag använder sig av samma riktlinjer kan innebära att de kommer att anpassa 

redovisningen efter vad som är väsentligt för deras verksamhet och utifrån förväntningar och 

krav från sina intressenter, detta kommer då att främja skillnader i redovisningarna. Att 

företag följer detaljerade riktlinjer kan även innebära det motsatta, att de redovisar liknande 

ämnen i sina redovisningar. Hållbarhetsredovisning är tillsammans med GRI under utveckling 

och det finns fortfarande betydande osäkerheter om vad hållbarhetsredovisningarna bör 

innehålla då det saknas en systematik vilket kan förklara variationen i innehållet. 

Utvecklingen ger större utrymme för intressenter att eventuellt tillsammans med företagens 

avdelningar för redovisning och information bestämma innehållet och på så sätt delta i 

utvecklingen. Både GRI och redovisningspraxis står för dilemmat att vara väsentligt för 

intressenter och samtidigt anpassa sig till en standard. Detta innebär ett dilemma för företagen 

som de kan hantera på olika sätt. 

 

Syftet med denna studie är att analysera utvecklingen av två branschers 

hållbarhetsredovisningar samtidigt som väsentlighet tagit allt större plats i GRI. Detta för att 

förstå vilken riktning hållbarhetsredovisning går emot, om den blir mer standardiserad eller 

mer företagsspecifik.  Studien består av en blandmetod i form av en innehållsanalys där två 

branschers hållbarhetsredovisningar studerats för åren 2015, 2016 och 2017.  

  

Studiens resultat visar att företagen branschvis blir mer standardiserade men den visar 

samtidigt att företagen inkluderar intressenternas åsikter för att ta fram det som är väsentligt 

vilket bidrar till skillnader i hållbarhetsredovisningarna. Denna studie visar att GRI måste 

utvecklas för att bli en standard eftersom det inte går att både inkludera intressentdialoger och 

samtidigt redovisa jämförbar och entydig information utan striktare direktiv från GRI. 



Abstract 

Sustainability reporting has been developed for a long time and GRI has been an important 

part of this development since GRI is the most widely used framework of companies 

worldwide in terms of sustainability reporting. GRI's guidelines have been updated over the 

years and in 2013 came the updated version G4. There, a materiality analysis was introduced, 

which meant that the companies would obtain their essential aspects both from the company's 

own opinions but also from the stakeholders. In 2016, the latest update of GRI's guidelines 

came out, which was named GRI Standard, with the goal of becoming the global standard for 

sustainability reporting. With this update, materiality now gained a greater focus. The fact that 

companies use the same guidelines may mean that they will adapt the accounts according to 

what is important for their business and based on expectations and requirements from their 

stakeholders, this will then promote differences in the accounts. The fact that companies 

follow detailed guidelines can also mean the opposite, that they report similar topics in their 

accounts. Sustainability reports, together with GRI, are under development and there are still 

significant uncertainties about what sustainability reports should contain when there is no 

systematics which can explain the variation in the content. The development gives greater 

scope for stakeholders to decide together with the companies' departments for accounting and 

information and thus participate in the development. Both GRI and accounting practice stand 

for the dilemma of being essential for stakeholders and at the same time adapting to a 

standard. This means a dilemma for the companies that they can handle in different ways. 

 

The purpose of this study is to analyze the development of two industries' sustainability 

reports, while at the same time increasing the importance of GRI. This is to understand the 

direction of sustainability reporting, if it becomes more standardized or more company-

specific. The study consists of a mixed method in the form of a content analysis where two 

sectors' sustainability reports have been studied for the years 2015, 2016 and 2017. 

 

The study's results show that companies are becoming more standardized in the industry, but 

at the same time it shows that the companies include the stakeholders' opinions in order to 

produce what is essential, which contributes to differences in the sustainability reports. This 

study shows that GRI must be developed to become a standard because it is not possible to 

include stakeholder dialogues and at the same time report comparable and unambiguous 

information without stricter guidelines from GRI. 
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1. Inledning 

Inledningsvis förklaras bakgrunden till uppsatsens ämnesval där syftet är att ge en ökad 

förståelse för ämnet hållbarhetsredovisning. Detta fortsätter sedan med problemdiskussionen 

som i sin tur leder till uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhetsredovisning har utvecklats under lång tid, redan på 1970-talet kompletterades den 

traditionella finansiella rapporteringen med social rapportering. I slutet av 1990-talet började 

rapportering om hållbarhet publiceras utöver den finansiella rapporteringen och i allt högre 

grad överväga den sociala och miljömässiga dimensionen (Hahn & Kühnen, 2013). 

  

Hittills har många studier forskat kring begreppet hållbarhetsredovisning. Tidigare forskning 

visar att det har skett en väsentlig ökning av företagsrapportering i frågor om hållbar 

utveckling. Ett växande antal företag i hela världen styrs nu mot att publicera olika typer av 

hållbarhetsrapporter (Md. Habib-Uz-Zaman, Muhammad-Azizul, Johra-Kayeser & Khadem, 

2011). Dock menar Searcy och Buslovich (2014) att det har varit mycket debatt kring vad 

hållbarhet innebär för företag i praktiken. Många företag anpassar en definition som passar 

deras egna behov då hållbarhet är något som ofta beror på sitt sammanhang och är svårt att 

definiera. I utvecklingen gällande förväntningar på ökandet av hållbarhetsupplysningar och 

tillväxt av fristående hållbarhetsrapportering har skapandet av ramverket Global Reporting 

Initiative varit en viktig del. Dessa riktlinjer är dominerande världen över och KPMG 

rapporterar i sin 2011-enkät om hållbarhetsupplysningar att 95% av världens 250 största 

företag hade utfärdat någon slags fristående hållbarhetsrapport (Cho, Michelon, Patten & 

Roberts, 2015). Enligt Searcy och Buslovich (2014) bestyrks detta med att då 

hållbarhetsredovisning tidigare varit frivilligt så har de flesta i avsaknad av obligatoriska krav 

följt GRI för att stödja utvecklingen av sina rapporter. Att riktlinjerna tillämpas kan kopplas 

samman med institutionaliseringen av GRI. Då flera företag valt att hållbarhetsredovisa med 

hjälp av GRI-riktlinjerna så kan andra företag ha känt sig tvungna att efterlikna detta. 

Hållbarhetsredovisningen är till för att underlätta företags hållbarhetsarbete samt att öka 

kommunikationen med de externa intressenterna (Borglund, Frostenson & Windell, 2010). 

Tidigare forskning visar att intressenter har fått ett större inflytande över innehållet i 

hållbarhetsredovisningar. Det har skett en snabb utvecklingsprocess mellan 2008 och 2015 
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när det gäller intressenthantering. Utvecklingen har visat att intressenters medverkan är 

nödvändig när det gäller intressentspecifika hållbarhetsåtgärder för företagen (Zsóka & 

Vajkai, 2018). 

 

GRI:s riktlinjer gavs ut för första gången år 2000 och hette då G3, 2013 lanserades den fjärde 

generationen av riktlinjer kallat G4 (GRI, 2018). GRI:s ramverk innehåller fyra principer för 

redovisningens innehåll, dessa är intressenthänsyn, väsentlighet, hållbarhetssammanhang och 

fullständighet (Larsson & Ljungdahl, 2008). I och med GRI:s uppdatering från G3 till G4 

föreslogs en väsentlighetsanalys för att kunna utvärdera vilka aspekter som är relevanta för 

intressenterna. Aspekterna är relaterade till hur inflytelserika och viktiga de är i 

intressenternas beslutsfattande och bedömning, relaterat till företaget. I oktober 2016 

tillkännagav GRI en ny generation av riktlinjer för icke finansiell rapportering kallat ”GRI 

Standards”. Dessa nya riktlinjer ersatte G4 riktlinjerna under 2018 med målet att bli den 

globala standaren för hållbarhetsredovisning. I de nya riktlinjerna läggs ett större fokus än 

tidigare på väsentlighet och de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna (Zsóka 

& Vajkai, 2018). Enligt Einwiller, Ruppel och Schnauber (2016) har företags intressenter 

visat sig vara ett av huvudmotiven till att hållbarhetsredovisa, detta i syfte att legitimera 

företagens påverkan på samhället och företagens beteende. 

 

Från och med årsskiftet 2016/2017 lagregleredades området via EU:s direktiv vilket innebar 

att hållbarhetsredovisningen blev obligatorisk för de största svenska företagen. (Fagerström & 

Hartwig, 2016). Lagkravet innebär att företag inte behöver redovisa allt utan enbart behöver 

redovisa de hållbarhetsaspekter som anses väsentliga för deras verksamhet (Borglund et al., 

2010). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Rapportering om företagens hållbarhetsarbete är idag komplext vilket innebär svårigheter för 

företagen som upprättar hållbarhetsredovisningar men det finns ett gemensamt 

rapporteringsinitiativ, det är att redovisa väsentlighet. Detta definieras som väsentliga 

aspekter som återspeglar betydelsen av ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter på 

omgivningen utifrån företagen och dess intressenter. För att bestämma de väsentliga ämnen 

som ska ingå i rapporterna har företagsledare erkänt alltmer att väsentlighet spelar en viktig 

roll. Vad som anses som ett väsentligt område skiljer sig för varje affärsområde, även för 
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företag inom samma sektor. När ett ämne anses vara väsentlig bör det prioriteras baserat på 

dess betydelse (-Ngu & Amran, 2018). Vad som anses vara väsentlig information påverkas 

exempelvis av lagar och regleringar, bransch och region samt sociala och kulturella normer 

(Hahn & Kühnen, 2013). 

 

Genom olika ramverk som beskriver hur rapporteringen ska ske har redovisningen utvecklats. 

Global Reporting Initiative är som tidigare nämnt ett exempel och det mest använda 

ramverket för hållbarhetsredovisning (Fagerström & Hartwig, 2016). Einwiller et al. (2016) 

menar att företag som följer detaljerade riktlinjer redovisar liknande ämnen i sina rapporter 

vilket då främjar harmonisering. Dock menar Searcy och Buslovich (2014) att även om 

företag använder sig av befintliga riktlinjer och standarder så kommer de att anpassa 

rapporteringen utifrån vad som är väsentligt för deras verksamhet. De menar att företag ställs 

inför olika utmaningar då de har olika förväntningar, olika prioriteringar, olika intressenter 

och att de befinner sig i olika utvecklingsfaser. Detta bestyrks av Einwiller et al. (2016) som 

menar att GRI lägger stor vikt vid att intressenternas krav och förväntningar är en viktig 

referenspunkt. Detta kan göra att företagen överväger dessa förväntningar från intressenterna 

vilket då kan främja skillnader i rapporteringen. Searcy och Buslovich (2014) menar att det 

finns ett antal utmaningar när det gäller att utveckla hållbarhetsredovisningen och att 

processen fortfarande är i ett tidigt skede med många utmaningar att ta itu med. Detta är något 

som även Fagerström och Hartwig (2016) anser då de i sin artikel belyser att det saknas en 

systematik vid upprättandet av hållbarhetsrapporter. Fagerström, Hartwig och Lindberg 

(2016) visar exempel på en modell som är reviderbar och utgår från monetära data där tanken 

med modellen är att den traditionella redovisningen ska sträcka ut sin hand och 

sammankopplas med hållbarhetsredovisningen. Detta menar Fagerström och Hartwig (2016) 

är en möjlig utveckling att gå från en icke-standardiserad hållbarhetsredovisning till en 

standardiserad även om det fortfarande krävs ett omfattande utvecklingsarbete. Searcy och 

Buslovich (2014) menar att en förklaring till varför det finns en sådan stor variation i 

innehållet i hållbarhetsredovisningarna är att hållbarhet innebär olika saker för olika företag 

och intressenter. 

 

1.3 Problemformulering  

Både GRI och redovisningspraxis står för dilemmat att vara väsentligt för intressenter och å 

andra sidan anpassa sig till en standard. Att både redovisa jämförbar och entydig information 
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och samtidigt utforma en dialog med sina intressenter för att kunna redovisa sina väsentliga 

aspekter, vilket ger en mer flexibel och öppen redovisning. Hållbarhetsredovisning är 

tillsammans med GRI under utveckling och det finns fortfarande betydande osäkerheter om 

vad hållbarhetsredovisningarna bör innehålla. Utvecklingen ger större utrymme för 

intressenter att eventuellt tillsammans med företagens avdelningar för redovisning och 

information bestämma innehållet och på så sätt delta i utvecklingen. Företagen kan hantera 

den dubbla sidan i GRI på olika sätt och vi vill förstå vad detta dilemma betyder för företagen. 

Då GRI Standard både har som mål att bli en standard för hållbarhetsredovisning samtidigt 

som väsentligheten får ett större fokus vilket tidigare forskning menar på ger en större 

flexibilitet och större frihet för företagen i hur de ska redovisa vill vi se hur företagen anpassar 

sig till detta och hur redovisningens innehåll tar form. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera utvecklingen av två branschers 

hållbarhetsredovisningar samtidigt som väsentlighet tagit allt större plats i GRI. Detta för att 

förstå vilken riktning hållbarhetsredovisning går emot, om den blir mer standardiserad eller 

mer företagsspecifik.   

 

1.5 Frågeställningar: 

• Hur definieras hållbarhet i företagens hållbarhetsredovisningar?  

• Innebär väsentlighetsanalysen att hållbarhetsredovisningarna blir mer individuella, 

flexibla och öppna för intressenternas intressen och behov? 

• Innebär innehållsdirektiven att hållbarhetsredovisningarna blir mer standardiserade? 

 

1.6 Relevans och bidrag  

Studiens ämne är aktuellt då GRI och hållbarhetsredovisning är under utveckling. Studiens 

relevans och aktualitet stärks i och med att uppdateringen till GRI Standard nyligen 

introducerades, 2018 är det år som företagen måste börja redovisa enligt GRI Standard. Detta 

innebär en bristande forskning inom den senaste uppdateringen. Denna studie ger även ett 

praktiskt bidrag i och med den kan intressera intressenterna då de får en inblick i hur väl 

företagen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. Det är även intressant för företagen själva 

att se hur de redovisar samt anpassar sig till GRI och hur de eventuellt bör arbeta med sin 

hållbarhetsredovisning för att förbättra den. Studien är även av intresse för GRI då det är ett 
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ramverk som ständigt utvecklas och i och med detta kan de se vilka förändringar och 

förbättringar som bör göras inom ramverkets riktlinjer för att det ska underlätta för företagen 

när de upprättar sina hållbarhetsredovisningar.  

 

1.7 Urval och metod 

Vi har valt att studera två branscher med tre företag inom varje bransch. Detta har gjorts på 

grund av tidsaspekten för denna uppsats. Vi har granskat företagens hållbarhetsredovisningar 

mellan åren 2015 till 2017. Vi har avgränsat studien till företag som använder GRI och 

ramverken som studerats inom GRI är G4 och Standard.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras Triple bottom line och GRI vilket ger en insyn i 

hållbarhetsredovisning som ämne samt ramverket och dess principer. Därefter presenteras 

legitimitetsteori, intressentteori och institutionellteori som används för att förklara varför 

företag hållbarhetsredovisar. Slutligen presenteras tidigare forskning inom det valda 

ämnesområdet. 

 

Triple bottom line är en teori som förklarar grunden i hållbarhetsredovisningens upplägg, 

teorin förklarar de tre kategorier som GRI:s riktlinjer innehåller. GRI har de senaste åren 

utvecklats och gått från G4 till GRI Standard, denna utveckling är relevant för vår studie då vi 

undersöker de senaste åren vilket inkluderar denna övergång. Principerna intressenthänsyn 

och väsentlighet används då de är våra utgångspunkter i studiens innehållsanalys. Dessa 

principer sammankopplas på grund av att intressenterna har en stor påverkan på vad som är 

väsentligt och vad företagen bör redovisa i sina hållbarhetsredovisningar. 

 

2.1 Triple bottom line  

Triple bottom line är en teori som kan förklara hållbarhetsredovisningens upplägg i företag 

gällande tre dimensioner. Teorin förklarar att företagens prestationer kan mätas och redovisas 

i ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Elkington (1994) menar att företag bör 

redovisa sitt bidragande till en minskad miljöpåverkan och ett ökat socialt ansvarstagande 

som ett komplement till de finansiella resultaten. Socialt ansvar mäts genom att se hur väl 

företagen tar hand om de anställda och samhället de verkar i, detta genom exempelvis 

arbetsförhållanden. Miljömässiga resultat mäts genom hur företaget tar ansvar för hur de 

påverkar miljön, t.ex. genom att minska energiförbrukning. Den ekonomiska aspekten handlar 

om att redovisa företagets kapital i form exempelvis av investeringar och vinster samt andra 

aktiviteter (Elkington, 1994).  

 

2.2 Global Reporting Initiative  

Global Reporting Initiative är idag ett ramverk som allt fler företag väljer att använda vid 

upprättande av sin hållbarhetsredovisning. Ramverket hjälper regeringar och företag över hela 

världen att kommunicera om hur de ska rapportera gällande kritiska hållbarhetsfrågor. GRI 

innehåller tre kategorier: ekonomi, miljö och social. Den sociala kategorin innehåller fyra 

subkategorier, dessa är anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhälle och 
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produktansvar. Inom varje kategori/subkategori redovisas aspekter. Den ekonomiska 

kategorin illustrerar företags viktigaste ekonomiska effekter i hela samhället och kapitalflödet 

bland olika intressenter. Den miljömässiga kategorin avser organisationens inverkan på icke-

levande och levande naturliga system som innefattar vatten, luft, mark och ekosystem. Den 

sociala kategorin avser vilka effekter organisationen har på de sociala system som den är 

verksam inom (GRI, 2018). För att upprätta en hållbarhetsredovisning som tillgodoser såväl 

företagets som intressenters behov av information är GRI ett effektivt verktyg. En tillförlitlig 

och relevant hållbarhetsredovisning kan stärka företags förtroende och öka företagets 

transparens. Från och med 2013 sätter GRIs riktlinjer väsentlighet i fokus och ställer där med 

krav på att företag ska identifiera sina väsentliga hållbarhetsaspekter med hjälp av en 

väsentlighetsanalys (KPMG, 2018). Då GRI:s riktlinjer endast är en rekommendation innebär 

det att man både får redovisa aspekter utifrån ramverket samt egna aspekter (GRI, 2018). 

 

2.2.1 G4 till Standard  

GRI lanserade 2016 de första globala standarderna gällande hållbarhetsredovisning. 

Standarderna gör det möjligt för alla organisationer att visa hur de bidrar till en hållbar 

utveckling genom att offentligt rapportera om verksamhetens miljömässiga, sociala och 

ekonomiska konsekvenser. GRI-standarderna innehåller i huvudsak samma koncept och 

upplysningar som G4 men ger nu tydligare krav, enklare språk och en flexibel struktur. De 

organisationer som redan använder GRI påverkas därför relativt lite i sin rapportering. 

Klargöranden gjordes i samband med väsentlighetsprincipen i övergången från G4 till 

standard. Företag bör nu redovisa de aspekter som anses som viktiga och väsentliga som kan 

påverka intressenternas bedömningar och beslut. För att bedöma huruvida ett ämne är 

väsentligt beaktas en kombination av externa och interna faktorer. Dessa inkluderar 

organisationens övergripande uppdrag och konkurrenskraftiga strategi samt den oro som 

uttrycks direkt av intressenterna. Väsentligheten kan också bestämmas av organisationens 

inflytande på intressenterna eller vad som är väsentlig påverkan för varje enskild verksamhet. 

Vid bedömningar av betydelsen av information ska dessa externa och interna faktorer beaktas 

för att återspegla betydande sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser eller 

information som är avgörande för intressenter. Väsentlighet anses i den finansiella 

redovisningen som ett tröskelvärde för att påverka de ekonomiska besluten hos intressenter av 

företagens finansiella rapporter, speciellt investerare. I hållbarhetsredovisning är detta ett 
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liknande koncept men handlar om fler intressenter och ett större antal effekter där en 

kombination av både externa och interna faktorer beaktas (GRI, 2018). 

 

2.3 Rapporteringsprinciper  

När organisationer skapar sina hållbarhetsredovisningar kan de välja att tillämpa de 

innehållsmässiga principerna enligt GRI. Principerna är indelade i två grupper: Principer för 

att definiera rapportinnehåll och principer för att definiera rapportkvalité. Principer för att 

definiera rapportinnehåll handlar om att identifiera vilket innehåll rapporten bör täcka genom 

att överväga organisationens verksamhet, effekter och väsentliga förväntningar samt intressen 

hos sina intressenter. Dessa sammanfattas även som fyra principer: kommunikation med 

intressenter, väsentlighet, hållbarhetssammanhang och fullständighet (GRI, 2018). GRI 

innehåller både väsentlighet men även standardiserade riktlinjer, det blir då en avvägning för 

företagen mellan två sätt att uppfatta redovisningspraxis på. En kommunikation med 

intressenterna ska inkluderas samtidigt som översiktlig information ska redovisas. Detta kan 

se ut som en motsättning inom GRI men det är kärnan i en redovisningspraktik, att både 

utforma en dialog med sina intressenter och samtidigt ta hänsyn till jämförbar och entydig 

information. Genom väsentlighetsprincipen och intressenthänsyn kommer därför detta att 

undersökas då intressenterna har en stor del i vad som är väsentligt och redovisas i företagens 

väsentlighetsanalys. 

 

Tabell 1. Innehållsmässiga principer 

Princip  Definition (GRI, 2018)  

Intressenthänsyn  - den redovisade organisationen bör 

identifiera sina intressenter och förklara 

i redovisningen hur organisationen 

hanterat deras (rimliga) förväntningar 

och intressen.  

Väsentlighet  - informationen i redovisningen ska 

omfatta de ämnen och indikatorer som 

speglar organisationens mer betydande 

ekonomiska, miljömässiga och sociala 

påverkan, och ämnen och indikatorer 

som i väsentlig grad kan påverka 

intressenternas bedömningar och beslut.  
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2.3.1 Intressenthänsyn  

Intressenthänsyn innebär att ett företag bör identifiera sina viktigaste intressenter samt 

redovisa hur de tagit hänsyn till deras intressen och förväntningar. I bestämningen av 

redovisningens innehåll och omfattning utgör intressenternas intressen och förväntningar en 

viktig utgångspunkt. För att ta reda på vad olika intressenter förväntar sig är intressentdialog 

en metod som GRI rekommenderar som även ökar företagets trovärdighet (Larsson & 

Ljungdahl, 2008). Exempel på intressenter som företaget kan ha är: kunder, anställda, 

leverantörer och aktieägare. Enligt riktlinjerna ska företaget utöver att redovisa sina 

intressenter även redovisa tillvägagångssättet i form av de dialoger som företagen använt sig 

av, samt hur ofta dessa dialoger sker, hur detta har påverkat redovisningens innehåll och 

organisationens hållbarhetsarbete (GRI, 2018).   

 

2.3.2 Väsentlighet  

Hållbarhetsredovisningen bör enligt GRI innehålla en rapportering och redogörelse av 

aspekter och indikatorer som är väsentliga. Väsentliga aspekter avser företagets betydande 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan på omgivningen, och det avser även 

intressenterna uppfattning om företagets verksamhet och deras påverkan. Enligt GRI anses 

väsentlighet som en tröskelnivå när en fråga blir tillräckligt viktig för att ha med i 

redovisningen (Larsson & Ljungdahl (2008). Genom att ett företag gör en väsentlighetsanalys 

ingår kommunikationen med intressenterna vilket gör det lättare för företagen att fatta beslut 

gällande vad som är väsentligt. En kombination av interna och externa faktorer ska användas 

för att bedöma om en aspekt anses som väsentlig och bör tas med i redovisningen. Exempel 

på de interna faktorerna är organisationens strategier, operativa styrsystem och mål men även 

aspekter som är viktiga och förväntade från deras intressenter; kunder, anställda, leverantörer 

och aktieägare. Några av de externa faktorerna är aspekter och viktiga ämnen som 

organisationens intressenter visat intresse för (GRI, 2018). Dock behöver inte en aspekt 

uppfylla båda dimensionerna för att kunna bedömas som väsentlig. En aspekt kan anses vara 

väsentligt om den är viktig för intressenterna, vare sig externt eller internt. Att tillämpa 

väsentlighetsprincipen säkerställer att rapporten prioriterar väsentliga aspekter och 

organisationen ska förklara processen gällande de väsentliga aspekternas prioritering. GRI ger 

förslag på att detta kan göras genom en väsentlighetsmatris där de prioriterade frågorna som 

identifierats visas. Matrisens y-axel representerar ”inflytande på intressentbedömningar och 
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beslut” och x-axeln visar ”betydelsen av de rapporterande organisationernas ekonomiska, 

miljömässiga och sociala påverkan” (GRI, 2018).  

 

2.3.3 Rapportkvalitet 

Enligt GRI:s riktlinjer finns det även principer för att definiera rapportkvalitet. Principerna 

handlar om att säkerställa informationskvaliteten som finns i en hållbarhetsredovisning. 

Informationens kvalitet är viktig för att intressenter ska ha möjlighet att göra rimliga och 

sunda bedömningar av ett företag och vidta lämpliga åtgärder. Dessa sammanfattas som sex 

principer: noggrannhet, klarhet, balans, tillförlitlighet, jämförbarhet och tid (GRI, 2018).  

 

2.4 Redovisningsteorier 

För att inrikta forskning på företagens hållbarhet används ofta ett antal teoretiska perspektiv. 

De mest använda teorierna är legitimitetsteori, intressentteori, institutionell teori (Searcy & 

Buslovich, 2014). Eftersom syftet är att se hur innehållet av hållbarhetsredovisningar 

utvecklas när väsentlighet tagit större plats har vi valt att använda oss av både 

legitimitetsteorin och intressentteorin då man kan säga att dessa två teorier överlappar 

varandra. Legitimitetsteorin beskriver att företag försöker agera i samklang med sina viktiga 

grupper och samhällets normer för att ses som legitima. Samtidigt som intressentteorin 

beskriver detta mer ingående som att företag bör ha ett samspel med sina intressenter och ta 

hänsyn till sina intressenters åsikter och förväntningar och på så vis skapa en dialog. Genom 

detta vill vi se ifall företagen genomför denna dialog och tar hänsyn till sina viktigaste 

intressenter och på så vis påverkar vilka väsentliga aspekter som redovisas, eller om det beror 

på legitimitet gentemot sina intressenter. Då vi valt att undersöka två branscher under tre år 

för att förstå utvecklingen och se om det växer fram en viss praxis inom en viss bransch har vi 

valt att använda oss av institutionell teori eftersom den förklarar varför företag imiterar 

varandra och hur accepterade praxis och normer växer fram. 

 

2.4.1 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin fokuserar på uppfattningar av organisatoriska åtgärder och deras brist eller 

anpassning till samhällsförväntningar (Searcy & Buslovich, 2014). Företag försöker 

säkerställa att de agerar i samklang med viktiga grupper och samhällets normer. De normer 

och gränser som företagen verkar inom kan förändras över tid på grund av att det sker 

förändringar av värderingar i samhället eller allmänt accepterade normer, företagen måste då 
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anpassa sig efter detta för att anses legitima (Hartwig, 2018). Legitimitetsteorin ger en 

teoretisk förklaring till att företag väljer att hållbarhetsredovisa. Legitimitet kan definieras 

som ”en generaliserad uppfattning eller antagande att en persons handlingar är önskvärda, 

korrekta eller lämpliga inom något socialt konstruerat system av normer, värderingar, 

övertygelser och definitioner” (Hummel & Schlick, 2016). Om viktiga grupper uppfattar 

prestationer som icke-hållbara hotas företagens legitimitet vilket leder till att företagets 

överlevnad på lång sikt är i fara. Dessa negativa effekter kan bland annat komma ifrån att 

kunder inte känner sig tillfredsställda, en dålig image, anställningsfrågor och tvister. 

Legitimitetsteorin lägger fram att hållbarhetsinformationen används som en strategi för 

företag som presterar dåligt, detta för att påverka offentliga uppfattningar om företagets 

hållbarhetsprestanda. Företag med sämre resultat på en specifik aspekt föredrar information 

som är ofullständig, ytlig och svår att jämföra för att på så vis dölja sitt verkliga tillstånd. 

Genom att dölja sitt verkliga tillstånd uppvisar företag utåt sett en ordentlig hållbarhetsbild 

vilket skapar legitimitet (Hummel & Schlick, 2016). 

 

2.4.2 Intressentteorin  

Inom hållsbarhetsredovisning är intressentteorin vanligen refererad i forskning och inom 

företags och andra organisationers samhällsansvar är intressent ett centralt begrepp. Enligt 

intressentteorin har företag externa och interna intressenter som exempelvis anställda, kunder, 

investerare, samhället, media, stat & kommun, branschorganisationer och leverantörer. I 

denna teori anses intressenters relationer som kritiska, för att hantera en organisation och 

informera om viktiga beslut (Searcy & Buslovich, 2014; Westermark, 2013). Detta innebär att 

ju viktigare intressenten är för företagets måluppfyllnad, desto viktigare är det för företaget att 

arbeta på att underhålla just den relationen. Då intressenternas makt och betydelse för 

företaget kan ändras över tid innebär detta att företaget måste fortsätta anpassa sitt arbete 

utefter de intressenter som anses viktigast just nu då det kan ändras från en dag till en annan 

(Hartwig, 2018). En organisation bör därför vara medveten om sina olika intressenter. Enligt 

GRI har intressenterna ett inflytande på hållbarhetsredovisningens innehåll. Intressenterna kan 

samtidigt påverkas av organisationen vilket leder till att det skapas en relation däremellan. 

Genom att påverkan går i riktningen från organisation till intressent samt från intressent till 

organisation innebär det att påverkan är dubbelriktad. Intressentmodellens styrka är att den 

beskriver hur olika grupper kan samarbeta och skapa fördelar som inte annars skulle vara 
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möjliga. Den handlar med andra ord om organisationens relation och dialog med sin omvärld 

(Westermark, 2013). 

 

Intressentteorin är något som kan användas för att förstå och hantera externa och interna 

förändringar. Den kan även användas för att beskriva företaget men också som ett medel för 

att uppnå stabilitet, tillväxt och resultat. Intressenthanteringen är något som är frivilligt för 

företag att göra men många företag implementerar och utvecklar kommunikationsprocesser 

för att ta hänsyn till sina intressenter, då man syftar till att teckna frivilliga avtal (Ellerup-

Nielsen & Thomsen, 2007). Att detta görs förklarar Liu och Anbumozhi (2009) som menar att 

intressentteorin innebär att om organisationen ska fortleva krävs det ett stöd från dess 

intressenter. Något som kan ses som en dialog mellan företag och intressenter är 

kommunikationen av hållbarhetsinformation, vad denna information innefattar varierar därför 

mellan olika företag.  

 

Många intressenter påverkas av och kan påverka företags möjliga framgång. Därför är 

intressentdialoger ett viktigt verktyg för att förstå utmaningar, nuläget och möjligheter 

(KPMG, 2018). Enligt GRI ska intressenternas rimliga intressen och förväntningar övervägas 

vid beslutsfattande om hållbarhetsredovisningens innehåll. Företag förväntas att tillämpa en 

process för intressenthantering när de bestämmer vad som är väsentligt. Processen kan 

fungera som ett verktyg för att förstå intressenternas informationsbehov. Att engagera 

intressenter kan ge användbara ingångar för rapporteringsbeslut (GRI, 2018). 

 

2.4.3 Institutionell teori 

Institutionell teori förklarar varför företag inom en specifik bransch går i riktning mot att ha 

ett likartat agerande. Att företag inom en bransch blir lika över tid kallas isomorfism. 

Isomorfism kan beskrivas som en process där företag av olika anledningar kommer att likna 

andra företag med samma förutsättningar och villkor inom samma bransch. Detta innebär att 

företag inom samma bransch tenderar att i ungefär lika stor utsträckning följa 

redovisningsreglering samt ge ut lika mycket upplysningar om verksamheten (Hartwig, 2018).  

 

Institutionell teori visar att ett företag består av olika grupper men på grund av att de arbetar 

mot gemensamma mål bidrar det till att dom blir mer sammanhängande och 

institutionaliserade. Teorin hjälper till att förstå hur samsynen ser ut gällande betydelsen av 

https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0959652608002527#!
https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0959652608002527#!
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hållbarhet och hur praxis eller begrepp i samband med hållbarhet sprids och utvecklas i 

organisationer (Zabihollah, 2016). Detta kan förklaras genom att företag tillhör ett fält som de 

både bidrar till att skapa själva men även att det sker en ständigt pågående process där de 

skapas av fältet. En konsekvens av detta är att företagen utvecklas mot att bli alltmer lika 

varandra, vilket kan förklaras med begreppet isomorfism. Detta består i sin tur av tre olika 

former som är tvingande isomorfism, imiterande isomorfism och normativ isomorfism. 

Tvingande isomorfism innebär att företag i största del genom en politisk påverkan måste 

anpassa sig till formella och informella krav inom dess fält/bransch. Den imiterande 

isomorfismen innebär istället att företag känner någon form av osäkerhet vilket gör att de då 

imiterar de mer framgångsrika företagen för att på så sätt ha en möjlighet till bättre framgång. 

Detta sker också för att det osäkra företaget på så vis kommer att inneha motsvarande 

legitimitet som det företag de valt att imitera. Den tredje formen av isomorfism kommer 

främst ur professionalisering och kallas normativ isomorfism. Då personal som anställs idag 

oftast har en gemensam professionell utbildning och utvecklar nätverk bidrar detta i sin tur till 

att företagen blir mer likartade (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). 

 

2.5 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som tar upp relevanta perspektiv utifrån det ämne 

vi valt att undersöka. Flertalet av de valda artiklarna behandlar en viktig forskningsfråga 

gällande intressenter, detta görs på olika sätt i form av att engagemanget mäts och 

intressentdialogen undersöks. En artikel belyser att intressentengagemanget är grundläggande 

för väsentliga frågor i hållbarhetsredovisningen medan en annan visar på att inbladning av 

intressenter för att definiera innehållet var lågt. Det är också av vikt att tidigare forskning 

visar att GRI är det ramverk som verkar vara en trolig kandidat för att bli en överenskommen 

standard. Detta ger oss en intressant synvinkel på att företagens hållbarhetsredovisningar 

antingen kan gå mot en standard eller bli mer företagsspecifika. 

 

2.5.1 Artikel 1 

Bing-Ngu och Amran (2018) studie har som syfte att belysa att intressenter är ett 

grundläggande steg i hållbarhetsredovisningens rapporteringsprocess då det hjälper till att 

definiera väsentlig och relevant information som i sin tur ger en större ansvarsskyldighet och 

förbättrad öppenhet för intressenterna. En av de viktigaste delarna i att främja hållbar 

utveckling är idag intressenternas engagemang gällande att bedöma vad som är väsentligt i en 
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hållbarhetsredovisning. Att bedöma vad som är väsentligt ses som ett verktyg för att definiera 

och avgränsa innehållet vilket är relevant för både intressenter och företag. Genom att 

använda sig av väsentlighetsanalys kan företaget urskilja det väsentliga och på så vis kan 

företagen redovisa meningsfull och riktad information. Företag använder sig numera av 

hållbarhetsredovisning för att visa mer ansvar gentemot sina intressenter. Med tanke på detta 

kan väsentlighetsanalysen ses som en framväxande praxis då företag behöver avslöja sina 

väsentliga frågor. Författarna menar att trots att företag är verksamma inom samma bransch 

skiljer sig de väsentliga frågorna för varje affärsområde.  

 

Studiens resultat visar att intressentengagemanget är grundläggande för väsentliga frågor i 

hållbarhetsredovisningen. Företag som i ett tidigt skede erkänner fördelarna med 

intressentdialog har en bättre möjlighet att driva en strategisk inriktning. Detta kan resultera i 

ekonomiska fördelar för företaget som exempelvis större vinstmarginaler, större 

marknadsandel samt en högre avkastning. Företag kan dessutom ha ett större förtroende för 

att möjligheter kommer att utnyttjas och risker mildras vilket leder till att det är lättare för 

företag att uppnå långsiktig framgång. 

 

2.5.2 Artikel 2 

Moratis och Brandt (2017) har undersökt det nuvarande läget och kvaliteten på 

intressentengagemang inom hållbarhetsredovisning genom ett urval av 55 

hållbarhetsredovisningar som upprättades enligt G4:s riktlinjer. Valet av denna undersökning 

förklaras av att intressenternas engagemang är en viktig process för att anpassa företag samt 

för att identifiera väsentligt innehåll för hållbarhetsredovisning. Då GRI inkluderar 

intressentengagemang som en viktig nyckelprocess är det viktigt att inte utesluta 

intressentperspektivet gällande att definiera rapportinnehåll då de kan ge upphov till 

irrelevanta rapporter. 

 

Metoden som användes var en innehållsanalys baserat på principerna intressentengagemang 

och väsentlighet. Studiens resultat visar att intressentengagemang är något som nästan alla 

rapporter inkluderade men många företag misslyckades med att ge fullständig information om 

hur intressenterna varit engagerade i att definiera innehållet i rapporten. Detta innebär att 

intressenterna inte helt och hållet ingår i företagens strategiska beslutsfattande. Resultatet 

visade även att mindre än hälften av de studerade rapporterna innehöll tydliga upplysningar 



15 

 

om hur företagen hade svarat på intressenternas farhågor. Författarna kommer även fram till 

att företag som rapporterar längre tycks ha en högre kvalitet på sitt intressentengagemang.  

 

2.5.3 Artikel 3 

I en studie gjord av Manetti (2011) är syftet att undersöka kvaliteten av intressentdialogen i 

hållbarhetsredovisning. I rapporteringsprocessen är intressentdialogen ett grundläggande steg 

på grund av att den definierar väsentligheten och relevansen av den information som 

kommuniceras. En granskning av 174 hållbarhetsrapporter upprättade enligt GRI 3.0 gjordes 

och de avsnitt som studerades var intressentengagemang samt politik och praxis. Dessa avsnitt 

studerades genom att se hur de undersökta företagen genomfört rapporteringsprocessen för att 

definiera väsentligheten och relevansen av den publicerade informationen. För att verifiera 

nivån av intressentengagemang har denna aspekt och informationen som rapporterats i 

avsnittet om styrande organ beaktats speciellt, detta gjordes genom en innehållsanalys. 

 

Studiens resultat visade på stora skillnader varför eller på vilket sätt de använder 

intressentengagemang. Analysen visade även att intressenthanteringsmetod är något som 

förekommer till stor del av fallen till skillnad från intressentengagemang. 

Intressenthanteringsmetod innebär att företagen identifierar sina intressenter och skiljer på de 

viktiga och de mindre viktiga intressenterna. Det innebär även att företagen ska hantera 

intressenternas förväntningar inom hållbarhet. Detta innebär en envägskommunikation med 

intressenterna. Intressentengagemang innebär ett ömsesidigt ansvar mellan företaget och dess 

intressenter där dialog, interaktion och förändring spelar en stor roll. Detta innebär en 

tvåvägskommunikation med intressenterna. Resultat visar även att inblandning av intressenter 

för att definiera innehållet i rapporter var lågt, det var brist på offentlig bedömning vad gäller 

väsentligheten och relevansen av information i rapporterna från de analyserade företagen. 

Författarna menar att resultatet visar övertygande faktorer som pekar på rådande praxis för 

intressenthantering, snarare än ett verkligt engagemang. Företag anses använda 

intressentengagemang som ett legitimeringsverktyg för att hantera sina intressenter effektivt. 

De är därför långt ifrån att implementera en intressentdialog i enlighet med teorier som 

bygger på ömsesidig respekt och dialog. 
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2.5.4 Artikel 4 

I artikeln av Tschopp och Nastanski (2014) är syftet att utvärdera framtiden för 

hållbarhetsredovisning när det gäller harmonisering av redovisningsstandarder. Detta görs 

genom att konvergensen och utvecklingen av redovisningsstandarder jämförs med standarder 

för hållbarhetsredovisning samt att fyra globalt erkända hållbarhetsredovisningsstandarder 

utvärderas. Dessa fyra standarder är Global Reporting Initiative, AccountAbilitys AA1000, 

FN: s Global Compacts och ISO 26000. Vidare granskas varje standard, en representant från 

varje standardorganisation intervjuas och standarderna utvärderas för beslutsanvändning. 

Detta för att få en insikt om intressenters medverkan i processen för hållbarhetsredovisning, 

utvecklingen av standarderna, samarbetet med andra rapporterande organisationer, behovet av 

harmoniserade standarder och deras framtidsvision. 

 

Motståndare till harmonisering av hållbarhetsredovisning kan hävda att det inte finns någon 

standard som uppfyller alla intressenters behov. Genom att det finns olika drivkrafter och 

olika intressenter är trycket att harmonisera hållbarhetsstandarder inte lika påtagligt som 

harmonisering av redovisningsstandarder. För att korrekt analysera harmoniseringen av 

hållbarhetsredovisningsstandarder är det viktigt att förstå hur standarder för finansiell 

rapportering har utvecklats, vilka driver harmoniseringsinsatserna och vad som förhindrar att 

man enas om en standard. 

 

Artikelns slutsats visar att de fyra standarderna som granskats har olika skäl att accepteras 

eller avvisas som en globalt överenskommen standard, då de innehåller olika svårigheter. 

Vissa standarder anses för fria vilket kan bidra till selektivitet samtidigt som andra kan anses 

för öppna för tolkning. Till skillnad från finansiella rapporter där formatet och 

upplysningsnoteringar är relativt konsekventa mellan standarder är processen med att 

harmonisera standarder för hållbarhetsredovisning mycket mer komplext då det finns många 

olika koder, riktlinjer och standarder att följa. Problem med harmonisering av 

hållbarhetsredovisning ligger också i att olika intressenter kan begära olika uppgifter av olika 

skäl vilket gör det svårt att utveckla en överenskommen standard. En eventuell harmonisering 

av hållbarhetsredovisningsstandarder är en utvecklingsprocess som sannolikt kommer vara 

svår och lång. Enligt författarna tyder deras forskning på att den bästa standarden för att ge 

användbar information och beslut är GRI och den verkar vara en trolig kandidat för att bli en 

överenskommen standard. Men forskarna menar att även om GRI får godkännande som den 
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enda globalt accepterade hållbarhetsredovisningsstandarden, kommer de andra 

organisationerna fortfarande spela en viktig roll.  
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3. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi vår metod för den här uppsatsen. Avsnittet består av 

forskningsansats, valda redovisningar, forskningsmetod, granskning, innehållsanalys, 

tillvägagångssätt, källkritiska problem och kvalitetsaspekter samt etiska aspekter. 

 

3.1 Forskningsansats 

Bryman och Bell (2017) skiljer på deduktiv och induktivt ansats. En deduktiv ansats innebär 

att utgångspunkten finns i den insamlade teorin för att sedan göra observationen. Den 

induktiva ansatsen utgår å andra sidan ifrån verkligheten som till exempel observationer för 

att sedan koppla detta till teorier. Den data som kommer att användas som underlag till denna 

studie är hållbarhetsredovisningar. I studien har vi utgått från teorier och kunskap inom 

hållbarhetsredovisning för att formulera en problemdiskussion som sedan utgjort grunden till 

vår empiriska forskning, detta visar på en deduktiv ansats. Det finns mycket tidigare forskning 

kring ämnet hållbarhetsredovisning och de teorier vi valt att utgå ifrån vilket har bidragit till 

vårt val av deduktiv ansats.  

 

Nackdelar med deduktiv ansats lyfts fram av Jackobsen (2002) som menar att forskaren kan 

söka information som upplevs relevant för studien och på så sätt medvetet eller omedvetet 

söka information till sin studie som forskaren ”vill ha”. Detta bidrar i sin tur till att den 

informationen kommer att ge stöd åt de förväntningar som forskaren kan tänkas ha. En till 

nackdel är att risken finns att forskaren går miste om betydelsefull information genom att utgå 

från befintliga teorier som kan begränsa informationsområdet.  

 

3.2 Valda redovisningar  

Vi undersöker hållbarhetsredovisningar mellan åren 2015-2017. I vår undersökning ingår två 

branscher, dessa är bankbranschen och klädbranschen. De är intressanta att undersöka då båda 

branscherna uppmärksammats stort gällande hållbar utveckling samt att de har olika påverkan 

på samhället. 

 

Bankbranschen 

Banker över hela världen har fått en stor press på sig att bedriva sin verksamhet på ett etiskt 

och ansvarsfullt sätt, pressen kommer från olika typer av intressenter. Som ett resultat av detta 

har ett ökat medvetande kring hållbarhetsfrågor skett för finansiella institutioner under det 
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senaste decenniet. Allt fler kunder har börjat uppmärksamma bankens ställning till 

samhällsansvar då deras sociala handlingar kan ha en negativ inverkan på rykte av en bank 

och aktiekurser. Bankerna har fått mycket kritik kring deras socialt oansvariga utlånings 

praxis, detta på grund av exempelvis inblandning i miljöfarlig gruvdrift och nedskärning av 

nationellt skyddad våtmark vilket orsakat förflyttning av lokalbefolkningen i vissa länder och 

områden. Detta har resulterat i ökande tryck på bankerna att leverera, utveckla och visa 

lämplig etisk och social praxis. Under de senaste åren har investerare uttryckt oro kring hur 

banker tar hänsyn till globala frågor som exempelvis bankernas ansvar om 

klimatförändringar. Ett resultat av detta har bidragit till det ökade trycket på bankerna att 

utveckla och bidra till målen för en hållbar utveckling (Md. Habib-Uz-Zaman, et al., 2011). 

 

Klädbranschen 

De två senaste decennierna har klädindustrin upplevt en betydande framgång och tillväxt. 

Detta har lett till att branschen granskats intensivt kring deras miljömässiga, sociala och 

ekonomiska konsekvenser gällande hållbarhet. Frågor om miljö, anställningsförhållanden, 

leverantörskedjor och villkor i kläders försörjningskedjor har kritiserats hårt. Dock har företag 

inom branschen börjat överväga etiska frågor i samband med prisvärda kläder. Det finns nu en 

växande dialog inom klädindustrin gällande hållbarhetsfrågor. För att fördjupa engagemanget 

för hållbarhet har individuella klädföretag nu vidtagit åtgärder. Detta har lett till att ett större 

fokus har lagts på att förbättra både miljö och socialt ansvar, både i leveranskedjor och 

internt (Kozlowski, Searcy & Bardecki, 2015). 

 

För att välja ut vilka hållbarhetsredovisningar som skulle undersökas inom varje bransch 

använde vi oss av tre kriterier. 

 

Kriterier för valda hållbarhetsredovisningar: 

• Företagen ska inte vara statligt ägda. 

• Företagen måste ha upprättat en hållbarhetsredovisning för räkenskapsåren 2015, 2016 

& 2017.  

• Att företagen följer GRI:s ramverk. 

 

Utifrån dessa kriterier valdes hållbarhetsredovisningar ut inom varje bransch. Inom 

bankbranschen undersöks hållbarhetsredovisningar från Swedbank, SEB och Handelsbanken. 

Inom klädbranschen undersöks hållbarhetsredovisningar från KappAhl, H&M och Gina tricot. 
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Tidsserien undersöks för att se utvecklingen över åren och se de förändringar som kan ske. I 

och med att omvärlden förändras kan hållbarhetsredovisningarna också förändras i takt med 

det, vilket kan göra det svårt att jämföra över åren. Eftersom GRI utvecklas under våra 

undersökta år så behöver de undersökta företagen anpassa sina hållbarhetsredovisningar 

utefter det vilket visar hur de utvecklas. Trots detta finns det fortfarande osäkerheter om vad 

hållbarhetsredovisning bör innehålla. Vi undersöker dessa branschers 

hållbarhetsredovisningar för att se om det växer fram en viss praxis inom en viss bransch 

genom att företagen ser olika möjligheter och har olika intressenter vilket innebär att alla 

hållbarhetsredovisningar kan vara helt unika. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) ska en studies resultat gå att applicera på alla 

hållbarhetsredovisningar för att kunna bedömas som generaliserbart, valet ska anses vara 

representativt för alla hållbarhetsredovisningar. Hur väl studiens resultat går att tillämpa på 

andra aspekter än det som studien undersöker innebär också generaliserbarhet. De företag som 

används i vår studie är branschledande och representativa för sina branscher. Dessa företag 

har undersökts för att få en djupare förståelse och insikter i hur företagen hanterar den nya 

framväxande standarden. Både GRI och redovisningspraxis står inför dilemmat att vara 

väsentligt för intressenter och å andra sidan anpassa sig till en standard. Företagen kan hantera 

detta på olika sätt och vi vill förstå vad detta dilemma betyder för företagen.  

 

3.3 Forskningsmetod 

När det gäller metodologiska frågeställningar skiljer många författare på kvantitativ och 

kvalitativ forskning. När det gäller analys och insamling av data som betonar kvantifiering är 

det en kvantitativ metod som används samtidigt som en kvalitativ metod lägger mer vikt vid 

ord och har ett tolkande synsätt (Bryman & Bell, 2017). En kvantitativ metod försöker hitta 

samband eller mönster mellan olika kategorier av företeelser. Resultaten kan uttryckas i 

siffror genom att man besvarar hur mycket, hur många eller i vilken utsträckning, detta kan 

sedan bearbetas med statistiska tekniker. En kvalitativ metod innebär istället att kvaliteter och 

egenskaper hos en företeelse undersöks, detta för att skapa en förståelse (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009). Då vår studie baseras på att undersöka principerna väsentlighet och 

intressenthänsyn enligt ramverket GRI genom att ställa frågor till text som är både öppna och 

slutna anses detta vara en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag, även kallat 
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blandmetod. Bryman och Bell (2013) menar att det inte alltid är fördelaktigt att skilja på 

kvantitativa och kvalitativa metoder, dessa kan kombineras för att uppnå ett bättre resultat.  

 

3.4 Granskning 

I detta arbete har vi valt att granska företags hållbarhetsredovisningar. Dessa finns att hämta 

som offentliga handlingar på respektive företags hemsida och det är därifrån vi hämtat 

rapporterna. Detta innebär att vår datainsamling bestått av redan existerande data. Insamlad 

data från forskare vid tidigare studier eller från organisationer förklaras av Bryman och Bell 

(2013) som sekundärdata, vilket på senare år har blivit mer lättillgängligt på grund av internet 

och databaser. Detta medför fördelar för forskaren gällande tidsbesparing och även att data i 

de flesta fall innebär hög kvalité. En annan metod som kunde ha använts i denna studie är 

intervjuer. Detta valdes bort på grund av att en granskning av hållbarhetsredovisningarna 

ansågs tillräckligt för att kunna besvara vårt syfte.  

 

3.5 Innehållsanalys  

Vid analys av dokument och texter finns det en metod som kallas innehållsanalys som syftar 

till att genom förutbestämda kategorier kvantifiera innehållet på ett replikerbart och 

systematiskt sätt. Den kvantitativa innehållsanalysen syftar även till att räkna antalet ord, hur 

ofta orden förekommer och vilka fraser som används inom det tänkta temat. Vid en kvalitativ 

innehållsanalys strävar man efter en kategorisering av det som är av intresse, detta görs 

genom att koda texter efter teman och ämnesområden (Bryman & Bell, 2017). Flera studier 

har undersökt hållbarhetsredovisningar i syfte att granska innehållet och kvalitén. Där har 

litteraturen om företags sociala, miljömässiga och etiska rapportering använts och en 

innehållsanalys har gjorts för att samla in uppgifter gällande offentliggörandet i 

hållbarhetsredovisningar (Bollas-Araya, Sergei-Mas & Polo-Garrido, 2014). I och med att 

innehållsanalys ofta förekommer vid undersökningar inom hållbarhet kommer en 

innehållsanalys även användas i denna studie. Den används även på grund av att då 

hållbarhetsredovisningar innehåller mycket information krävs det en kategorisering och 

avgränsning för att kunna analysera innehållet vilket denna analysmetod gör möjligt. Fördelar 

med att använda innehållsanalys är att det är en öppen forskningsmetod och det är lätt att på 

ett tydligt sätt beskriva hur urvalet har gjorts och hur kodningsschemat har utformats. Detta 

bidrar till att uppföljningsstudier och replikationer är enkla att göra (Bryman & Bell, 2013).  
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3.6 Tillvägagångssätt  

Denna studie har utgått från GRI:s principer väsentlighet och intressenthänsyn vilket sedan 

har utgjort grunden för innehållsanalysen. Utifrån dessa principer utformades frågor till 

innehållsanalysen, dessa är uppdelade i en kvantitativ del och en kvalitativ del.  

 

Kvantitativa frågor 

Väsentliga aspekter utifrån GRI 

Vilka väsentliga aspekter redovisas inom kategorin ekonomi?  

Vilka väsentliga aspekter redovisas inom kategorin miljö?  

Vilka väsentliga aspekter redovisas inom kategorin social? 

 

För att besvara de första frågorna i innehållsanalysen som rör den kvantitativa delen valde vi 

att räkna de väsentliga aspekterna inom kategorierna ekonomi, miljö och social. Eftersom vi 

undersöker många år innehållande ett ramverk som utvecklas började vi med att göra en tabell 

gällande övergången från GRI G4 till GRI standard för att se hur aspekterna har förändrats 

inom ramverket. Något vi upptäckte som förändrades var att aspekten antikorruption byter 

plats från sociala aspekter till ekonomiska aspekter i och med övergången till GRI Standard. 

På grund av detta har vi valt att lägga denna aspekt i ekonomiska aspekter för alla år för att 

underlätta vår undersökning. Konkurrensbegränsande beteende är en aspekt som tillkommer i 

GRI Standard (se bilaga 1). Tabellen är upprättad utefter GRI:s hemsida. Eftersom GRI:s 

riktlinjer är på engelska översattes sedan de väsentliga aspekterna till svenska. Till hjälp 

användes Zafar och Rahmanis (2017) studie då de gjort denna översättning i en tabell, den 

jämfördes med vår tabell för att säkerhetsställa en korrekt översättning. För att kunna mäta 

förändringen mellan åren 2015–2017 gjordes ytterligare en tabell med utgångspunkt från 

bilaga 1. Tabellen innehöll åren 2015, 2016, 2017 samt kolumner för alla tre företag så att 

mätningen kunde ske branschvis, detta för att kunna se vilka och hur många väsentliga 

aspekter som företagen redovisade genom åren (se bilaga 2). Efter att ha kategoriserat de 

väsentliga aspekterna användes GRI-index i redovisningen för att kunna sammanställa vilka 

aspekter som redovisas inom respektive företag. GRI-index finns längst bak i 

hållbarhetsredovisningarna och ger en översikt över väsentliga aspekter som företagen 

redovisar. Sammanställningen gjordes genom att varje kategori bockades av genom ett “X” 

om företaget redovisade den väsentliga aspekten. För att även se hur mycket företagen 

redovisade inom varje aspekt utformades en frekvenstabell som mäts i antal sidor (se nedan). 

Detta har gjorts för att se hur pass väsentliga aspekterna verkligen är för företagen och hur 
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mycket utrymme aspekterna får i hållbarhetsredovisningarna. Resultatet av detta gav en 

överskådlig och tydlig bild av vad företagen redovisar, detta sammanställdes i tabellerna för 

de väsentliga aspekterna (GRI-index) för varje bransch. 

 

Frekvenstabell: 

Antal sidor  Omfång  

Upp till en sida     X  

Två till tre sidor     X  

Fyra sidor eller mer     X  

 

Kvalitativa frågor 

Definiera och engagera intressenter     

Vilka intressentgrupper presenteras i företaget?   

Framgår det vilka intressenter som är av störst vikt för företaget?    

Innehåller rapporten ett särskilt avsnitt om intressenternas engagemang?     

Intressenthänsyn     

Hur kommunicerar företaget med intressenter för att få ut väsentliga frågor?    

– Är alla intressentgrupper inkluderade?   

Hur ofta kommunicerar företaget med sina intressenter gällande väsentliga frågor?    

Har motivationen att samarbeta med intressenterna identifierats? Om ja, vad är det?     

Vad är målen med att engagera intressenterna?     

Väsentlighetsanalys     

Använder sig företaget av väsentlighetsanalys? I så fall, hur är väsentlighetsanalysen 

genomförd?   

Hur många väsentliga aspekter redovisas? Är några aspekter viktigare än andra?    

  

För att utforma frågor till den kvalitativa delen användes utöver GRI:s principer även 

vetenskapliga artiklar av Moratis och Brandt (2017) och Manetti (2011) som inspiration. Att 

vi ställer frågor till text har gjorts på grund av att vi vill tolka hållbarhetsredovisningens 

innehåll. Utifrån våra frågor har vi sedan använt oss av innehållsförteckningen i respektive 

hållbarhetsredovisning. Innehållsförteckningen redovisas längst fram i 

hållbarhetsredovisningen där vi kunnat utläsa på vilka sidor avsnitten om intressenthänsyn 

och väsentlighetsanalys redovisas. Därefter tog vi ut text från dessa avsnitt som sedan 

bearbetades och analyserades ner till svar på frågorna.  
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3.7 Källkritiska problem och kvalitetsaspekter  

Vid uppsatsskrivning är det viktigt att allt material som används analyseras på ett kritiskt sätt. 

Litteratur som genomgått en referensgranskning anses som mest trovärdig (Rienecker & 

Stray-Jorgensen, 2014). Då vi använt oss av många vetenskapliga artiklar som både är väl 

citerade och referensgranskade bidrar det till trovärdighet i vårt arbete. Ett annat sätt för att 

bestämma en källas trovärdighet är att hitta andra oberoende dokument inom samma ämne för 

att kontrollera vad som sägs i dessa (Repstad, 2007). Vi började vår studie genom att göra en 

grundlig undersökning gällande hållbarhetsredovisning där vi satte oss in i ämnet och fick en 

överblick av vad som skrivits sedan tidigare. Det som framgick var att artiklar inom samma 

ämne hade en liknande syn på exempelvis de teorier som anses relevanta för ämnet.  

 

I alla forskningstekniker finns det begränsningar och detta gäller även innehållsanalys. En 

innehållsanalys kan bedömas utifrån tre kriterier: autencitet, trovärdighet och representativitet. 

Autencitet kan förklaras genom att ett dokument är det som det utger sig för att vara, dvs. 

äkta. Trovärdighet innebär att materialet inte förvrängts eller förfalskats på något sätt och 

representativitet är att ett dokument ses som representativt för den kategori den tillhör. Då vi 

undersökt hållbarhetsredovisningar, som är offentliga dokument publicerade av företagen 

själva anses autenciteten uppfylld. Trovärdighet kan anses uppfylld till viss del, eftersom 

företagen själva upprättar sina rapporter finns det alltid en risk för undanhållen eller 

snedvriden information. Oavsett om det gäller hållbarhetsredovisning eller finansiell 

redovisning är det svårt att avgöra om de är rättvisa eller inte men detta är inget vi avser att 

undersöka utan vi utgår enbart från vad hållbarhetsredovisningarna visar. Gällande 

representativiteten så har vi valt företag som är branscheldande och de representerar på så vis 

sina branscher (Bryman & Bell, 2013). 

 

En annan kritik mot innehållsanalys är att det är omöjligt att utforma en kodningsmanual utan 

ett visst utrymme för egna tolkningar (Bryman & Bell, 2013). Då vi utgått från ramverket 

GRI, dess principer samt vetenskapliga artiklar av Moratis och Brandt (2017) och Manetti 

(2011) för att skapa innehållet till vår innehållsanalys så minskar risken för egna tolkningar. 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det även en svårighet att få svar på ”varför-frågor” utifrån 

en innehållsanalys, dock är detta inget vi har valt att använda oss av i vår studie då vi mer 

fokuserat på ”vad” och ”hur” frågor. 
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Eftersom hållbarhetsredovisningar är en framväxande praxis ger det företag större utrymme 

att använda kvalitativ information i form av exempelvis visioner och ambitioner samt att de 

data som ingår kan se olika ut och användas på olika sätt. Detta kan bidra till undanhållen 

information vilket kan ge en felaktig bild av hur företag arbetar med hållbarhet. Det finns risk 

att företagen använder hållbarhetsredovisningar som ett legitimitetsverktyg och 

marknadsföringsstrategi samt att redovisningarna är färgade av företagens ambition. Detta 

ställer höga krav på att vi är uppmärksamma på dessa eventuella problem vilket innebär att vi 

vid läsandet av hållbarhetsredovisningarna måste granska dessa kritiskt.  

 

3.8 Etiska aspekter 

I kvantitativa undersökningar är det lättare att skapa anonymitet genom att rapportera 

resultaten på så vis att enskilda personer inte kan identifieras och även att data görs anonymt. 

Även om det är lättare så kan det i grunden vara omöjligt att hålla företag och organisationer 

anonyma. När det gäller konfidentialitet och etiska frågor uppkommer nya problem gällande 

hur lagringen och den rutinmässiga insamlingen av data delas med andra. Genom detta 

uppkommer även frågor gällande vad som är tillåtet att användas i ett forskningssyfte och 

även vem som äger data samt i vilket avseende andra har rätt att använda sig av denna data 

(Bryman & Bell, 2017). Då vår studie är baserad på att undersöka olika 

hållbarhetsredovisningar finns det inga etiska aspekter att ta hänsyn till i den mån som det 

skulle gjorts vid en undersökning där specifika personer ingår. Företagen blir i detta fall inte 

anonyma men då dessa hållbarhetsredovisningar är tillgängliga för allmänheten och skapade 

av anställda personer inom företaget innebär det att informationen på så vis ändå inte kan 

påverkas. Varje företag representerar sin hållbarhetsredovisning och den information som 

publiceras och redovisningarna är öppna för allmänheten att ta del av. 
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4. Innehållsanalys  

I detta avsnitt redogörs innehållsanalysen av företagens hållbarhetsredovisningar. Avsnittet 

inleds med de väsentliga aspekter som företagen redovisar enligt GRI. Avsnittet fortsätter 

sedan med definiera/engagera intressenter och intressenthänsyn, dessa ligger till grund för 

väsentlighetsanalys som sedan presenteras. De väsentliga aspekter som presenteras i 

väsentlighetsanalysen kan både vara framtagna utifrån GRI:s riktlinjer men det kan även 

vara egna väsentliga aspekter som företagen valt att redovisa utan användning av GRI. 

 

4.1 Bankbranschen 

4.1.1 Väsentliga aspekter utifrån GRI 

Nedan redovisas tabeller inom kategorierna ekonomi, miljö och social utifrån GRI. Tabellerna 

visar även vilket GRI-ramverk företagen redovisar enligt (G4 eller Standard) och vilka 

aspekter företagen redovisar för åren 2015, 2016 och 2017. Aspekterna inom respektive 

kategori (ekonomi, miljö och social) presenteras till vänster i varje tabell. De aspekter som 

företagen sedan redovisar är markerade med ett X, är rutan blank innebär det att aspekten inte 

redovisas. X:en ser olika ut beroende på hur mycket som redovisas. De aspekter som 

företagen gemensamt exkluderat har inte tagits med i tabellen.  

 

Ekonomiska aspekter 

Samtliga banker redovisar enligt GRI G4 för åren 2015 och 2016 och byter sedan till GRI 

Standard år 2017. Detta innebär att bankerna bytte till GRI Standard det år som företag senast 

behövde börja redovisa enligt denna version av ramverket. Ekonomiska resultat och 

antikorruption är de aspekter som bankerna redovisar gemensamt genom alla år, dock är det 

individuellt hur mycket som redovisas inom dessa aspekter hos företagen. Handelsbanken är 

det företag som redovisar flest aspekter och dessa blir även mer omfattande genom åren då de 

redovisar mer information om dessa aspekter. Swedbank och SEB redovisar istället färre 

aspekter när de byter till GRI standard. De två aspekter som exkluderats inom denna kategori 

är upphandlingspraxis och konkurrensbegränsande beteende. Bankbranschen redovisar 

mycket inom den ekonomiska kategorin överlag, detta kan förklaras av att bankbranschen har 

en indirekt påverkan då de säljer finansiella tjänster. 
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Tabell 1. Tabellen visar bankbranschen väsentliga aspekter inom kategorin ekonomi. 

 Swedbank SEB Handelsbanken 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → G4 G4 Stan

dard 

G4 G4 stand

ard 

G4 G4 Stand

ard 

Ekonomiska resultat X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Marknadsnärvaro       X  X  X  

Indirekt ekonomisk påverkan X  X   X  X  X  X  X  

Antikorruption  X X X  X X X  X X X  

Summa aspekter:  3 3 3 3 3 2 4 4 4 

 

Miljömässiga aspekter 

Inom miljökategorin har bankbranschen två gemensamma aspekter, dessa är energi och 

utsläpp. Det går inte att utläsa något tydligt mönster i hur bankerna redovisar detta över åren 

då mängden information kring aspekterna skiljer sig mellan bankerna, speciellt för året 2017. 

De åtta aspekter som exkluderats inom denna kategori är material, vatten, biologisk mångfald, 

efterlevnad, transport, övergripande, produkter & tjänster, klagomålshantering. Detta innebär 

att bankerna exkluderar fler aspekter än vad som redovisas och de lägger istället mer fokus på 

vissa aspekter. 

 

Tabell 2. Tabellen visar bankbranschens väsentliga aspekter inom kategorin miljö. 

 Swedbank SEB Handelsbanken 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → G4 G4 Stan

dard 

G4 G4 stand

ard 

G4 G4 Stan

dard 

Energi    X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Utsläpp   X X X  X  X  X  X  X  X  

Avlopp och avfall       X  X     

Leverantörsutvärderingar med 

på avseende på miljön    

X  X  X        

Summa aspekter:  3 3 3 2 3 3 2 2 2 

 

Sociala aspekter 

Anställningsförhållanden 

Subkategorin anställningsförhållanden redovisas totalt sett väldigt mycket av bankerna. 

Bankbranschen inkluderar nästan alla aspekter inom denna kategori och de redovisar 
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anställningsförhållanden och mångfald & jämställdhet gemensamt för alla år. Utöver detta 

redovisar de resterande aspekter till stor del gemensamt även om mängden information skiljer 

sig åt. Swedbank och SEB redovisar färre aspekter i och med bytet till Standard. Den aspekt 

som exkluderas av samtliga inom subkategorin anställningsförhållanden är 

klagomålsmekanism för ärenden rörande arbetsvillkor.  

 

Tabell 3. Tabellen visar bankbranschens väsentliga aspekter inom subkategorin 

anställningsförhållanden. 

Anställningsförhållanden  Swedbank SEB  Handelsbanken 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → G4 G4 Stan

dard 

G4 G4 stand

ard 

G4 G4 Stan

dard 

Anställning   X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Relationer mellan anställda och 

ledning  

  X X  X  X  X  X  X  

Hälsa och säkerhet i arbete     X  X   X  X  X  X  

Träning och utbildning  X   X   X  X  X  X  X  X  

Mångfald och jämställdhet  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Likvärdig lön för kvinnor och 

män  

X  X         

Bedömning av arbetsvillkor 

hos leverantörer  

   X  X      

Summa aspekter:  5 5 3 6 6 5 5 5 5 

 

Mänskliga rättigheter  

Inom subkategorin mänskliga rättigheter är det olika vad som bankerna redovisar som 

väsentligt. Investering är den aspekt som samtliga redovisar fram till 2017 då både Swedbank 

och SEB exkluderar denna aspekt. Handelsbankens redovisar istället mer information om 

denna aspekt detta år. De sex aspekter som exkluderats inom denna kategori är föreningsfrihet 

och rätt till kollektivavtal, barnarbete, tvångsarbete, säkerhetsrutiner, ursprungsbefolkningens 

rättigheter, klagomålsmekanismer för ärenden rörande mänskliga rättigheter. Detta innebär att 

bankerna redovisar få aspekter inom denna kategori och samtidigt väldigt individuellt.  

 

 

 

 

 

 



29 

 

Tabell 4. Tabellen visar bankbranschens väsentliga aspekter inom subkategorin mänskliga 

rättigheter. 

Mänskliga rättigheter    Swedbank SEB  Handelsbanken 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → G4 G4 Stan

dard 

G4 G4 stand

ard 

G4 G4 Stan

dard 

Investering   X  X  X  X   X  X  X  

Icke diskriminering        X  X  X  

Bedömning        X      

Bedömning av mänskliga 

rättigheter hos leverantörer  

X  X         

Summa aspekter:  2 2 0 1 1 1 2 2 2 

 

Samhälle 

Inom subkategorin samhälle redovisar bankbranschen väldigt få och olika aspekter. 

Gemensamt för Swedbank och SEB är att aspekter exkluderas i och med bytet till standard. 

Handelsbanken redovisar flest aspekter av alla banker sett till åren och lokala samhällen ökar i 

mängd information. De tre aspekter som exkluderats inom subkategorin samhälle är 

konkurrens hämmande aktiviteter, bedömning av samhällspåverkan hos leverantörer och 

klagomålsmekanismer för ärenden rörande samhällspåverkan. 

 

Tabell 5. Tabellen visar bankbranschens väsentliga aspekter inom subkategorin samhälle. 

Samhälle  Swedbank SEB  Handelsbanken 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → G4 G4 Stan

dard 

G4 G4 stand

ard 

G4 G4 Stan

dard 

Lokala samhällen   X X      X  X  X  

Allmän policy     X  X       

Efterlevnad     X   X  X  X  

Summa aspekter: 2 2 0 3 2 0 3 3 2 

 

Produktansvar 

Inom subkategorin produktansvar redovisar Handelsbanken flest aspekter och dessa är 

genomgående för alla år. Swedbank och SEB exkluderar en aspekt i och med GRI Standard. 

Totalt sett redovisar bankerna få aspekter inom detta område. De två aspekter som exkluderas 

inom subkategorin produktansvar är kunders hälsa & säkerhet och marknadskommunikation. 
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Tabell 6. Tabellen visar bankbranschens väsentliga aspekter inom subkategorin 

produktansvar. 

Produktansvar    Swedbank SEB  Handelsbanken 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → G4 G4 Stan

dard 

G4 G4 stand

ard 

G4 G4 Stan

dard 

Märkning 

av produkt och tjänst   

X  X   X  X   X  X  X  

Kundernas integritet     X  X  X  X  X  X  

Efterlevnad        X  X  X 

Summa aspekter:  1 1 0 2 2 1 3 3 3 

 

4.1.2 Definiera och engagera intressenter 

Swedbank  

Swedbank har i samtliga rapporter ett separat avsnitt om sina intressenter. Swedbank delar in 

intressenterna i fyra huvudkategorier: kunder, medarbetare, ägare och investerare samt 

samhälle och omvärld. Dessa intressenter är genomgående för alla år och ses som de 

viktigaste intressenterna. Utöver dessa interagerar Swedbank även med ett stort antal andra 

intressenter periodvis, 26 stycken radas upp och några exempel som nämns i redovisningen är 

myndigheter, kapitalförvaltare och studenter. Intressenterna som redovisas är genomgående 

för alla år. Det framgår inte av redovisningen om några av de övriga intressenter som radas 

upp ingår i någon av huvudkategorierna.  

 

SEB 

SEB har i samtliga rapporter ett separat avsnitt om sina intressenter. 2015 delar banken upp 

intressenterna i sex olika intressentgrupper. Dessa är kunder, medarbetare, aktieägare, 

investerare och analytiker, myndigheter och lagstiftare, leverantörer och affärspartners samt 

närsamhällen, intresseorganisationer, konsumentorganisationer och media. 2016 och 2017 

identifierar SEB samma intressenter som tidigare men en förändring som sker är att de nu 

delas in i fyra intressentgrupper som är kunder, medarbetare, aktieägare, investerare och 

analytiker samt samhället i stort, istället för sex grupper som tidigare. Genom en grundlig 

analys identifierade banken 2009 sina viktigaste intressenter som sedan ses över varje år. 

Under alla undersökta år ses alla ovanstående intressenter som viktiga intressentgrupper. 
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Handelsbanken  

I samtliga rapporter har Handelsbanken ett separat avsnitt om sina intressenter. Banken 

identifierar samma intressenter under alla undersökta år. Handelsbankens har identifierat fyra 

huvudsakliga intressentgrupper dessa presenteras som medarbetare, kunder, 

obligationsinvesterare och aktieägare samt samhället i övrigt. Ytterligare 14 intressentgrupper 

har identifierats som intressenter för banken under alla undersökta år, några som nämns i 

redovisningen är ideella organisationer, potentiella kunder och leverantörer. Det framgår inte 

av redovisningen om några av de övriga intressenter som radas upp ingår i någon av 

huvudkategorierna.  

 

4.1.3 Intressenthänsyn 

Swedbank 

Swedbank beskriver i sin hållbarhetsredovisning 2015 att de årligen genomför undersökningar 

för att fånga intressenternas bild av banken, syftet med intressentdialogen beskrivs som “att 

redogöra för interaktionen med bankens viktigaste intressenter”, dock är även de andra 

intressenterna viktiga i vissa beslut. De undersökningar Swedbank genomför är 

varumärkesundersökningar, strategiska kundundersökningar och opinionsledarundersökningar 

på samtliga hemmamarknader, det framgår dock inte på vilket sätt detta skulle vara kopplat 

till hållbarhet utan Swedbank skriver endast att dessa genomförs för att fånga intressenternas 

bild av banken. Kundklagomålsprocessen är också ett viktigt forum där kundernas 

återkoppling tas in i bankens utvecklings och förbättringsarbete kopplat till hållbarhet. 2016 

beskriver Swedbank en utveckling av sina undersökningar, dessa sker inte längre bara genom 

årliga undersökningar utan även dagligen i vissa fall genom kundmöten, samtal till kundcenter 

och i besök via webbplatser och interaktion via sociala medier. 2017 utvecklar Swedbank sin 

intressentdialog ytterligare genom att utföra en daglig kontakt med sina viktigaste intressenter 

samt en kontinuerlig kontakt med andra aktörer i samhället de anser som relevanta. De större 

årliga undersökningarna görs fortfarande som tidigare år genom samma metoder. Under 2016 

skriver Swedbank att intressentdialogen ger ett underlag för om de fokuserar på rätt saker och 

hjälper till att se hur förbättringar kan ske. 2017 beskrivs detta mer utförligt med att dialogen 

ger Swedbank möjlighet att utveckla och förbättra sin verksamhet. Återkopplingen från 

intressenterna beskrivs som mycket värdefull både för det strategiarbetet som utförs men även 

för affärsplaneringen. 
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SEB 

SEB beskriver att intressenternas förväntningar och åsikter är avgörande när det gäller 

bankens fortsatta förmåga och utveckling att skapa långsiktigt värde för en mer hållbar värld 

och miljö. Att införliva synpunkter och ha en dialog med intressenterna är därför 

betydelsefullt för bankens hållbarhetsarbete. Banken lägger fokus på kunderna under alla 

undersökta år men de fortsätter även med att ha en aktiv dialog med alla viktiga 

intressentgrupper. För att integrera hållbarhet i hela verksamheten och utveckla synen på 

hållbarhet används intressentdialogerna som hjälp. SEB använder sig av en rad olika metoder 

och kanaler som exempelvis kundmöten, kundundersökningar och paneler samt 

rundabordssamtal för att kunna bevaka, samla in och analysera viktig återkoppling från hela 

verksamheten. Dialoger med kunder är viktig för feedback och insikter och sker varje dag via 

personliga möten och sociala medier. Medarbetarna bidrar med feedback genom 

medarbetarundersökningar en gång per år, veckovisa utvecklingsmöten samt 

arbetsmiljömöten. Dialoger med samhället sker bland annat genom frågeformulär, enskilda 

möten och hållbarhetsforum. Allt detta är genomgående för alla år och för SEB sker det ingen 

utveckling kring intressentdialogens utformning. 2016 och 2017 beskriver banken även att de 

förstått fördelar med att lyssna till och involvera sina intressenter, detta för att förstå nya 

trender, viktiga frågor och hur dessa kan integreras och prioriteras i affärsstrategin. För att 

säkerställa att banken är hållbar och att de prioriterar de viktigaste aspekterna förde banken 

dessa år även dialoger med intressenter i samhället.  

 

Handelsbanken  

Handelsbanken har en kontinuerlig intressentdialog med sina viktigaste intressenter för att 

hålla sig uppdaterade om de krav och önskemål som intressenterna har. Gällande kunder sker 

den viktigaste dialogen via dagliga kundmöten, via e-post, telefon eller genom besök på de 

lokala bankkontoren. Utöver den direkta kunddialogen följer Handelsbanken noga upp 

undersökningar om kundnöjdhet en gång per år. Handelsbanken beskriver att det blir allt 

vanligare att kunderna vill ha en dialog om bankens hållbarhetsarbete. Medarbetarna i banken 

medverkar varje år i den egna enhetens verksamhetsplanering och därefter följer individuella 

utvecklings- och planeringssamtal som utgör länken mellan medarbetarens mål och 

verksamheten. Handelsbanken redovisar även att de har löpande dialog med organisationer i 

samhället. Dessa dialoger är genomgående för alla undersökta år. 2015 utförde även 

Handelsbanken dialog och flera möten med Fair Finance Guide, som är ett internationellt 

initiativ för att öka insynen i hur hållbart och ansvarsfullt banker hanterar investeringar, 
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utlåning och finansiering. Utöver dialog med viktiga intressenter redovisar Handelsbanken att 

de även för dialog med andra intressentgrupper. Det går inte att utläsa någon tydlig motivation 

eller tydliga mål med att engagera intressenterna i Handelsbankens hållbarhetsredovisning. 

 

4.1.4 Väsentlighetsanalys  

Swedbank  

Swedbank har genom alla undersökta år genomfört en väsentlighetsanalys. Under hösten 2015 

genomfördes en grundlig väsentlighetsanalys som berörde svensk bankmarknad. I analysen 

tog Swedbank hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor, hur deras intressenter 

såg på dessa frågor beskrevs som en viktig del av analysen. De frågor som intressenterna tagit 

upp som mest väsentliga under 2015 användes som underlag till en intern workshop för att ta 

fram bankens syn på dessa aspekter. Deltagarna fick välja mellan att använda de aspekter som 

tagits upp av intressenterna eller komplettera med egna. Resultatet av detta blev 20 aspekter, 

detta användes senare i en extern valideringsenkät med bankens intressenter där 

privatkunder, medarbetare, företagskunder, några av bankens största ägare och aktörer från 

samhällssektorn ingick. Resultatet av denna enkät visade stora likheter bland banken och 

intressenterna i de frågor som ansågs allra viktigast. 2016 genomfördes väsentlighetsanalysen 

på samma sätt som året innan och de väsentliga frågor intressenterna tagit upp 2015 användes 

som underlag, även här blev resultatet 20 aspekter. Resultatet av de 20 aspekterna för båda 

åren resulterade i fyra väsentliga aspekter som var gemensamt för flertalet intressenter och på 

så vis ansågs som ”högt prioriterat”. Swedbank definierade dessa aspekter 2015 som: säkra 

IT-system, kompetenta medarbetare, ansvarsfull resurshantering och motverka korruption & 

penningtvätt. 2016 definierades samma aspekter som föregående år förutom att ansvarsfull 

resurshantering togs bort och ersattes av finansiell stabilitet som en väsentlig aspekt. 

 

Resultatet från 2015-års analys användes som utgångspunkt för väsentlighetsanalysen år 

2017. En enkät skickades sedan till ca 40 nyckelpersoner i banken och svaren från den interna 

undersökningen användes sedan som underlag för årets väsentlighetsanalys. Frågorna 

skalades ner från 21 till 15 frågor med anledning av att öka fokus på det som Swedbank ansåg 

viktigt att mäta. Utifrån detta konstruerades sedan årets väsentlighetsanalys som bestod av 

enkätundersökning med 30 frågor som handlade om bland annat ekonomisk stabilitet, säkra 

IT-system, klimatpåverkan, samhällsengagemang och jämställdhet. Frågorna skickades 

till företagskunder, privatkunder, medarbetare och samhällsaktörer. Detta kompletterades 
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sedan med intervjuer med 10 ägare/investerare där de fick besvara olika påståenden gällande 

banken samt hur viktig de ansåg att frågan var. Swedbank menar att resultatet visade att två 

väsentliga aspekter ansågs som de viktigaste, dessa var ekonomisk stabil bank med avseende 

på hållbarhetsriskanalys i kreditgivning samt ansvarsfulla investeringar och säkra/pålitliga IT-

system. Andra aspekter som värderades högt var att motverka korruption och penningtvätt, 

skatter och avgifter, transparent redovisning av resultat och en ansvarsfull utlåning. Detta år 

redovisade Swedbank en väsentlighetsmatris där de väsentliga aspekternas olika betydelse 

presenteras. 

 

SEB 

SEB har genom alla undersökta år genomfört en väsentlighetsanalys. Enligt SEB handlar 

väsentlighet om att identifiera de viktigaste frågorna för både deras intressenter och den egna 

verksamheten. 2015 genomförde SEB en väsentlighetanalys. Banken delade upp sina 

väsentliga frågor i två kategorier: ”viktigt för flera intressenter” och ”viktigt för vissa 

intressenter”. Banken visade detta i en väsentlighetsmatris där de väsentliga aspekterna 

rankades gällande vilka som var minst och mest väsentliga. För att identifiera de mest 

väsentliga frågorna kombinerades en löpande dialog med intressenter tillsammans med 

bankens egna bedömning av de frågor som har störst strategisk betydelse för banken. Viktiga 

återkopplingar från intressenterna kompletterades med analys och undersökningar om trender 

inom ekonomi, miljö, samhälle och affär som påverkar verksamheten. Utifrån 

väsentlighetsanalysen 2015 identifierade SEB 20 väsentliga aspekter varav fyra aspekter 

ansågs som de viktigaste. Dessa aspekter var kundupplevelse och service, finansiell 

styrka och motståndskraft, affärsetik och kultur samt digitalisering och automatisering. 2016 

genomfördes väsentlighetsanalysen på samma sätt som året innan gällande dialogerna. SEB 

definierade detta år 20 väsentliga aspekter i väsentlighetsanalysen som även redovisades i en 

väsentlighetsmatris. Matrisen utvecklades detta år och bestod av tre kategorier där de 

väsentliga frågorna delades upp i Ansvarsfulla affärer, Miljö och Människor och samhälle. De 

viktigaste aspekterna var samma som föregående år utöver digitalisering och automatisering 

som byttes ut till skydd mot dataintrång. 2017 vidareutvecklades bankens process att definiera 

väsentliga frågor. Processen baserades på global extern utveckling och förväntningar från 

tillsynsmyndigheter och intressenter. De 20 mest väsentliga aspekterna från tidigare analyser 

bearbetades detta år ner till tre framgångsfaktorer inom hållbarhet, dessa faktorer har SEB 

bedömt som aspekter som banken har bäst möjlighet att kunna påverka. Dessa är hållbar 

finansiering, hållbara investeringar och innovation och entreprenörskap. SEB presenterar även 
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sex grundläggande aspekter som bedömts som väsentliga för banken permanent och 

grundläggande för bankens långsiktiga framgång. Dessa aspekter definieras som affärsetik 

och kultur, finansiell motståndskraft och flexibilitet, cybersäkerhet och dataskydd, våra 

medarbetare samt riskhantering. SEB beskriver att dessa aspekter ger en möjlighet till att 

skapa en positiv påverkan ur sociala och miljömässiga perspektiv, på vilket sätt detta ska ske 

beskrivs inte. 

 

Handelsbanken  

Handelsbanken har genom alla undersökta år genomfört en väsentlighetsanalys. Syftet med 

väsentlighetsanalysen är att ge underlag för prioriteringar och är en av de processer som 

stöttar utvecklingen av Handelsbankens hållbarhetsarbete. Ett viktigt led i 

väsentlighetsanalysen 2015 var att genomföra en fördjupad intressentdialog, dialogen gjordes 

med representanter från Handelsbankens huvudintressentgrupper. Syftet med den fördjupade 

intressentdialogen var dels att få en förståelse för omvärldens förväntningar på bankens 

hållbarhetsarbete och om tidigare års identifierade väsentliga hållbarhetsfrågor fortfarande 

stämde överens med intressenternas uppfattning. Det som låg till grund för analysen var ett 

urval av frågor som banken såg som särskilt relevanta som dels baserades på frågor från 

externa intressenter, frågor utifrån bankens egen erfarenhet samt frågor som är relevanta för 

en bank i allmänhet. De frågor som de viktigaste intressenterna la störst vikt vid utgjorde 

bankens väsentliga hållbarhetsfrågor. Detta år identifierades 22 väsentliga aspekter från 

Handelsbanken men det går inte att utläsa om någon aspekt är viktigare än någon annan. 2016 

uppdaterades väsentlighetsanalysen genom att intressenterna fick ge sin syn på de viktigaste 

hållbarhetsfrågorna för banken. Inför intressentdialogen gjordes en urvalsprocess för att kunna 

välja ut de aspekter som bedömdes som mest väsentliga. Det resulterade i ett antal 

frågeställningar som intressenterna fick ta ställning till. Intressentdialogen bekräftade bankens 

syn på hållbarhetsarbetet till stor del och ger i stort sett samma bild som intressentdialogen 

2015. Även detta år identifierade Handelsbanken 22 väsentliga aspekter och resultatet visade 

att samtliga frågor bedömdes som viktiga för huvudintressentgrupperna, dock prioriterades 

ansvarsfulla investeringar något högre än tidigare år. 2017 genomfördes en fördjupad 

kvalitativ intressentdialog där externa och interna intressentgrupper valdes ut för att definiera 

de väsentliga hållbarhetsfrågorna, även detta år gjordes en urvalsprocess för att välja ut 

aspekter som bedömdes som mest väsentliga, genom väsentlighetsanalysen identifierades 23 

väsentliga aspekter där samtliga ansågs viktiga. Handelsbanken använder sig inte av en 

väsentlighetsmatris för något av de undersökta åren.  
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4.2 Klädbranschen  

4.2.1 Väsentliga aspekter utifrån GRI 

Nedan redovisas tabeller inom kategorierna ekonomi, miljö och social utifrån GRI. Tabellerna 

visar även vilket GRI-ramverk företagen redovisar enligt (G4 eller GRI Standard) och vilka 

aspekter företagen redovisar för åren 2015, 2016 och 2017. Aspekterna inom respektive 

kategori (ekonomi, miljö och social) presenteras till vänster i varje tabell. De aspekter som 

företagen sedan redovisar är markerade med ett X, är rutan blank innebär det att aspekten inte 

redovisas. X:en ser olika ut beroende på hur mycket som redovisas. De aspekter som 

företagen gemensamt exkluderat har inte tagits med i tabellen. 

 

Ekonomiska aspekter 

Samtliga klädföretag redovisar enligt GRI G4 2015 och från och med 2016 redovisar de enligt 

GRI standard. Detta innebär att klädföretagen började redovisa enligt GRI standard då dessa 

riktlinjer släpptes. Inom kategorin ekonomi redovisar samtliga klädföretag aspekten 

antikorruption gemensamt genom alla år. H&M redovisar mer information för varje år inom 

två aspekter (ekonomiska resultat och antikorruption) samtidigt som det varierar för de andra 

företagen. De tre aspekter som exkluderas inom kategorin ekonomi är marknadsnärvaro, 

upphandlingspraxis och konkurrensbegränsade beteende. 

 

Tabell 7. Tabellen visar klädbranschens väsentliga aspekter inom kategorin ekonomi. 

 KappAhl Gina tricot H&M 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → 

 

G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stand

ard 

Ekonomiska resultat    X X X X X X 

Indirekta ekonomiska 

konsekvenser 

X      X   

Antikorruption  X X X X X X X X X 

Summa aspekter: 2 1 1 2 2 2 3 2 2 

 

Miljömässiga aspekter 

Inom kategorin miljö redovisas utsläpp och leverantörsutvärderingar med avseende på miljön 

som gemensamma aspekter. Trots detta skiljer sig mängden information av dessa aspekter 

mellan företagen. Totalt sett redovisas många aspekter av klädbranschen inom denna kategori 

och energi (KappAhl) och material (Gina tricot) är två exempel på att företagen börjar 



37 

 

redovisa dessa aspekter likt de andra under införandet av GRI standard. KappAhl och H&M 

kan anses ligga i framkant inom denna kategori då Gina tricot redovisar betydligt färre 

aspekter. De fyra aspekter som exkluderas inom kategorin miljö är biologisk mångfald, 

transport, övergripande, klagomålshantering. Klädföretagen redovisar mycket totalt sett inom 

området miljö, detta kan bero på att klädbranschen har en mer direkt påverkan på miljön då de 

producerar och säljer varor till sina kunder. 

 

Tabell 8. Tabellen visar klädbranschens väsentliga aspekter inom kategorin miljö. 

 KappAhl Gina tricot H&M 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stand

ard 

Material    X X X  X X X X X 

Energi     X X X X X X X X 

Vatten    X X X    X X X 

Utsläpp   X X X X X X X X X 

Avlopp och avfall   X X X    X X X 

Efterlevnad          X X 

Leverantörsutvärderingar med 

på avseende på miljön    

X X X X X X X X X 

Produkter och tjänster   X  X    X   

Summa aspekter:  6 6 7 3 4 4 7 7 7 

 

Sociala aspekter 

Anställningsförhållanden 

Inom subkategorin anställningsförhållanden är mångfald och jämställdhet gemensamt för alla 

företag genom åren, KappAhl är de företag som redovisar mest information om denna aspekt. 

I och med GRI standard börjar KappAhl redovisa fler aspekter medan Gina tricot och H&M 

redovisar färre. Trots detta redovisar H&M flest aspekter genom åren. Mängden varierar 

mellan företagen och mellan åren. Den aspekt som klädföretagen exkluderar är likvärdig lön 

för kvinnor och män. 
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Tabell 9. Tabellen visar klädbranschens väsentliga aspekter inom subkategorin 

anställningsförhållanden. 

Anställningsförhållanden  KappAhl Gina tricot H&M 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stan

dard 

Anställning    X X    X X X 

Relationer mellan anställda och 

ledning  

      X X X 

Hälsa och säkerhet i arbete   X X X X X X X X 

Träning och utbildning   X X    X X X 

Mångfald och jämställdhet  X X X X X X X X X 

Bedömning av arbetsvillkor 

hos leverantörer  

X   X   X   

Klagomålsmekanism för 

ärenden rörande arbetsvillkor  

      X   

Summa aspekter: 2 4 4 3 2 2 7 5 5 

 

Mänskliga rättigheter 

Inom subkategorin mänskliga rättigheter har alla företag redovisat ickediskriminering som en 

gemensam aspekt men mängden minskar för H&M i och med GRI standard. Barnarbete och 

tvångsarbete är också aspekter som företagen redovisar mycket, även om inte alla företag 

redovisar aspekterna första året så börjar de redovisa dessa i och med standard. Totalt sett så 

redovisar företagen mycket information överlag inom denna kategori. I och med GRI standard 

börjar KappAhl och Gina tricot redovisa fler aspekter medan H&M redovisar färre. Trots 

detta är H&M de företag som redovisar mest information inom detta område. De två aspekter 

som exkluderas inom denna kategori är säkerhetsrutiner och ursprungsbefolkningens 

rättigheter. Sammanfattningsvis redovisar klädföretagen mycket inom 

anställningsförhållanden och mänskliga rättigheter. En bidragande faktor till detta kan vara att 

klädbranschen kritiserats mycket på senare tid gällande frågor kring bland annat arbetsvillkor 

och de vill då redovisa sitt ansvar inom detta. Att företag vill agera utefter samhällets normer 

och i samklang med intressenter kan förklaras genom legitimitetsteorin, företagen anpassar 

sig därför för att ses som legitima (Hartwig, 2018). 
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Tabell 10. Tabellen visar klädbranschens väsentliga aspekter inom subkategorin mänskliga 

rättigheter.  

Mänskliga rättigheter   KappAhl Gina tricot H&M 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stan

dard 

Investering   X      X   

Icke diskriminering  X X X X X X X X X 

Föreningsfrihet och rätt till 

kollektivavtal  

 X X    X X X 

Barnarbete   X X X  X X X X X 

Tvångsarbete    X X  X X X X X 

Bedömning         X X X 

Bedömning av mänskliga 

rättigheter hos leverantörer  

X X X X X  X   

Klagomålsmekanismer för 

ärenden rörande mänskliga 

rättigheter  

      X   

Summa aspekter: 4 5 5 2 4 4 8 5 5 

 

Samhälle 

Inom subkategorin samhälle redovisar Gina tricot och KappAhl ingenting 2015. Gemensamt 

för företagen är att vid införandet av GRI standard redovisar samtliga företag aspekten 

bedömning av samhällspåverkan hos leverantörer. Vid införandet av GRI standard redovisar 

samtliga företag fler aspekter. H&M är de företag som redovisar flest aspekter men KappAhl 

är det företag som redovisar mest information gällande sina aspekter. De två aspekter som 

exkluderas inom subkategorin samhälle är konkurrens hämmande aktiviteter och efterlevnad. 

 

Tabell 11. Tabellen visar klädbranschens väsentliga aspekter inom subkategorin samhälle. 

Samhälle  KappAhl Gina tricot H&M 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stan

dard 

Lokala samhällen    X X    X X X 

Allmän policy        X X X 

Bedömning av 

samhällspåverkan hos 

leverantörer   

 X X  X X  X X 

Klagomålsmekanismer för 

ärenden rörande 

samhällspåverkan  

       X X 

Summa aspekter: 0 2 2 0 1 1 2 4 4 
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Produktansvar 

Inom subkategorin produktansvar redovisar samtliga företag kunders hälsa och säkerhet 

gemensamt under alla år. Företagen redovisar väldigt olika aspekterna och det redovisas inte 

så mycket information inom aspekterna. Den aspekt som exkluderas inom subkategorin 

produktansvar är efterlevnad. 

 

Tabell 12. Tabellen visar klädbranschens väsentliga aspekter inom subkategorin 

produktansvar.  

Produktansvar  KappAhl Gina tricot H&M 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk → G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stan

dard 

G4 Stan

dard 

Stan

dard 

Kunders hälsa och säkerhet   X X X X X X X X X 

Märkning 

av produkt och tjänst   

 X X    X X X 

Marknadskommunikation  X X X    X   

Kundernas integritet        X X X 

Summa aspekter: 2 3 3 1 1 1 4 3 3 

 

4.2.2 Definiera och engagera intressenter 

KappAhl 

KappAhl har i samtliga rapporter ett separat avsnitt om sina intressenter. De intressenter som 

presenteras är: kunder, medarbetare, leverantörer, studenter, investerare och 

intresseorganisationer, alla dessa benämns som viktiga. Detta förändras 2016 då KappAhl 

delar in de viktigaste intressenterna i fyra grupper bestående av kund, konsument, 

medarbetare och den sista gruppen innehållande forskning och utveckling, ideella 

organisationer, myndigheter, ägare, media och andra intressenter och experter inom 

hållbarhet. Dessa är även samma för 2017. 

 

Gina tricot  

Gina tricot presenterar ett eget avsnitt om sina intressenter första gången i rapporten för 2017, 

tidigare år redovisas intressenterna och dess engagemang endast i GRI-index. Gina Tricot är 

sist av klädföretagen att redovisa ett eget avsnitt om intressenternas engagemang, detta kan 

förklaras av den imiterande isomorfismen som innebär att företag känner en osäkerhet och på 

grund av det börjar efterlikna andra företag för att uppnå legitimitet (Eriksson- Zetterqvist et 

al., 2015). Gina tricot presenterar ägare, medarbetare, leverantörer, kunder, myndigheter, 
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media och samarbetspartners i olika hållbarhetsrelaterade initiativ som sina intressenter. 

Dessa intressenter är genomgående för alla år. Genom alla år presenterar företaget sina kunder 

som sina viktigaste intressenter, både potentiella och befintliga.  

 

H&M  

H&M presenter ett eget avsnitt om sina intressenter från och med 2016. Året innan finns 

avsnittet om intressenterna enbart med i löpande text under avsnittet ”hur vi rapporterar” samt 

i GRI-index. H&M presenterar kunder, kollegor, samhällen, leverantörer och deras anställda, 

branschpartners, icke-statliga organisationer, NGOs/IGOs & andra experter, lagstiftning, 

politiker och investerare som de viktigaste intressenterna. Dessa intressenter är genomgående 

för alla år.  

 

4.2.3 Intressenthänsyn  

KappAhl 

Intressentdialogen i KappAhl förs på en mängd olika sätt och utformas beroende på typ av 

dialogtillfälle och informationsbehov inom hållbarhet vilket visas i en tabell där varje 

prioriterad intressentgrupp redovisas samt på vilket sätt dialogen förs med dem. Några 

exempel på undersökningar är: årliga kund- och medarbetarundersökningar, frågeformulär på 

hemsidan, löpande kontakt med media via kommunikationsavdelning och enkäter. Under 

våren 2015 genomfördes även djupintervjuer med åtta representanter från olika 

intressentgrupper. Dessa undersökningsmetoder var genomgående för alla år. Hösten 2017 

genomfördes den första medarbetarundersökningen där medarbetarna fick möjlighet att 

rangordna KappAhls hållbarhetsfrågor efter påverkan. KappAhl beskriver alla undersökta år 

syftet med dialogen som att erbjuda intressenterna en möjlighet att ge sin bild av vilka 

hållbarhetsfrågor som är viktigast och var i värdekedjan påverkan är som störst på miljö och 

människa. 2016/2017 beskrivs även att varje år utvärderas vilka intressentgrupper samt deras 

företrädare som kan ge bäst insikt i de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Intressenternas roll 

anses viktig och dialogen ger en inblick i vilket förtroende de har för KappAhls 

hållbarhetsarbete samt vad de ser som utmaningar och möjligheter framöver.  

 

Gina tricot 

Gina tricot har löpande kontakt med merparten av deras intressentgrupper genom alla 

undersökta år. Under 2015 genomfördes en strukturerad intressentdialog där alla viktiga 

intressentgrupper inkluderades. I intressentdialogen valdes intressenterna ut vid behov för att 
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diskutera särskilda frågeställningar som Gina tricot tagit fram, dialogen användes också för att 

besvara intressenternas frågor som de hade till företaget. Det är genomgående för alla år att 

företaget regelbundet besöker sina leverantörer och 2017 skriver Gina tricot “att arbeta nära 

våra leverantörer är en förutsättning för att skapa bra hållbarhetsarbete i fabrikerna.” Gina 

tricot träffar dagligen kunderna och fångar då upp eventuella frågor och förväntningar från 

dem. Kommunikationen med kunderna sker även genom olika kanaler som företagets 

hemsida och sociala medier. Med medarbetarna sker kontinuerliga samtal som exempelvis 

medarbetarsamtal. Gina tricot presenterade 2017 att de hade en kontinuerlig dialog med 

samarbetsparnerts, myndigheter och media samt att företaget kommunicerar med studenter 

genom att svara på kommentarer och förfrågningar på sociala medier. Det går inte att utläsa 

någon tydlig motivation eller tydliga mål med att engagera intressenterna i Gina tricots 

hållbarhetsredovisning. 

 

H&M  

H&M har 2015 en kontakt med sina intressenter genom intressentdialoger och 

intressentrapporter, detta sker genom intervjuer, frågeformulär samt återkoppling på tidigare 

redovisningar där hänsyn tas till intressenternas åsikter. 2016 & 2017 visar H&M upp en mall 

med alla viktiga intressenter uppradade samt på vilket sätt de kommunicerar med varje 

intressentgrupp. Detta sker både löpande och årligen genom intervjuer, 

marknadsundersökningar, sociala medier, ”öppen dörr” politik som uppmuntrar till 

återkoppling & feedback och årliga intressentundersökningar. 2016 beskrivs även att den 

regelbundna dialogen som förs med intressenter ses som ett led i processen för utvecklingen 

av en ny hållbarhetsstrategi vilket har lett till införandet av nya framtidsstrategier och 

prioriteringar. 2017 planerar H&M att genomföra fler intressentundersökningar och att 

integrera fler intressenter i feedbacken gällande strategiutveckling och beslutsprocesser. En 

standardiserad intressentundersökning har även införts, den bedömer kvalitén på 

intressenternas feedback och engagemang om H&Ms strategi. Detta visar att H&M är det 

enda av alla undersökta företag som redovisar mål och motivation på ett tydligt sätt. Att 

företagen redovisar så pass olika kan förklaras av intressentteorin som innebär att om 

organisationen ska fortleva krävs det ett stöd från dess intressenter. Företag måste därför 

anpassa sig efter intressenternas olika krav och godkännande. Om intressenter uppfattar 

prestationer som icke-hållbara hotas företagens legitimitet (Liu & Anbumozhi, 2009; Hummel 

& Schlick, 2016). 

 

https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0959652608002527#!
https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0959652608002527#!
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4.2.4 Väsentlighetsanalys  

KappAhl 

KappAhl har under alla undersökta år genomfört en väsentlighetsanalys. En grundlig 

väsentlighetsanalys gjordes våren 2015, den baserades på intressentdialoger som 

medarbetarenkät och kund- samt marknadsundersökningar samt djupintervjuer med personer 

med expertis kring branschen och hållbarhetsfrågor. Denna finjusterades sedan året därpå 

utifrån årets kund/konsumentundersökning samt en benchmark mot branschkollegor. Inom 

ramen för den uppdaterade väsentlighetsanalysen identifierades 15 frågor varav fem av dessa 

ansågs vara av särskild vikt för KappAhls hållbarhetsarbete, dessa var: främja goda 

arbetsvillkor i produktionen, hållbara material, hållbarhetsmärkta produkter, minska utsläpp 

av växthusgaser och minska kemikalieanvändningen i produktionen. Året därpå identifierades 

totalt 19 frågor varav 6 frågor ansågs vara särskilt viktiga: särskild kemikalieanvändning, 

säkra produkter av hög kvalité, god djuromsorg, mångfald, jämställdhet & icke 

diskriminering, säkerställa hållbar produktion och samarbeta för hållbar utveckling. 2017 

kompletterades årets väsentlighetsanalys med det väsentliga ämnet ”hållbar 

produktionsteknik” samt upplysningar om andra ämnen från KappAhls hållbarhetsstrategi 

Responsible Fashion. Detta år identifierades 14 frågor varav 6 stycken av dessa ansågs vara 

särskilt viktiga, dessa var: produktionsvillkor i leverantörsledet, produktkvalité & säkerhet, 

återanvändning & återvinning av kläder, transparent marknadskommunikation, material och 

hållbar produktionsteknik. Resultaten av väsentlighetsanalysen beskrivs varje år som en grund 

till utvecklingen av KappAhls hållbarhetsstrategi och hållbarhetskommunikation. KappAhl 

använder sig inte av en väsentlighetsmatris för något av de undersökta åren. 

 

Gina tricot  

Gina tricot har under alla undersökta år genomfört en väsentlighetsanalys. 2015 genomfördes 

en omfattande väsentlighetsanalys som innefattade workshop med företagets ledningsgrupp 

och personer från relevanta ledande befattningar samt djupintervjuer med 11 medarbetare och 

11 externa intressenter. De interna intervjuerna var med personer på Gina tricots huvudkontor 

med specifika ansvarsområden som inköp och ekonomi, marknad och butikschefer. De 

externa intervjuerna var med ägare, leverantörer, samarbetspartners, forskare och studenter. 

Väsentlighetsanalysen resulterade i 12 aspekter som blev företagets allra viktigaste aspekter 

som sedan utgjorde kärnan i hållbarhetsredovisningen. 2016 genomfördes en mindre 

uppdatering av väsentlighetsanalysen. Den löpande dialogen med intressenterna vägdes in och 
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även en specifik intervju med en av företagets ägare, Nordic Capital. En övergripande 

bedömning gällande den ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan som Gina tricot har 

genom verksamheten vägdes in den slutliga prioriteringen av redovisade aspekter. 

Väsentlighetsanalysen 2016 resulterade i 10 väsentliga aspekter där alla ansågs viktiga. 2017 

genomfördes väsentlighetsanalysen genom en årlig summering av de frågor som framkommit 

genom den löpande dialogen med intressenterna. Genom väsentlighetsanalysen identifierades 

en lista av de viktigaste väsentliga aspekterna som detta år var 11 stycken. Gina tricot 

använder sig inte av en väsentlighetsmatris för något av de undersökta åren. 

 

H&M  

H&M har under alla undersökta år genomfört en väsentlighetsanalys. H&M genomför en 

grundlig analys var tredje år och däremellan får viktiga intressenter ge sin feedback på 

förgående års väsentlighetsanalys, år 2013 och 2016 genomfördes grundliga 

väsentlighetsanalyser. Under 2013 skapade H&M en lista av aspekter genom en analys av 

bland annat intressentdialoger och intressentrapporter samt media. Resultatet av detta togs 

fram med hjälp av minst två interna experter och detta resulterade i ca 60 aspekter som 

identifierades som väsentliga, dessa grupperades sedan tematiskt i 24 aspekter som samlades i 

en väsentlighetsmatris. För att validera matrisen valdes 2015 minst en representant från var 

och en av H&Ms viktigaste intressentgrupper, vilket resulterade i att elva intressentföreträdare 

blev ombedda att ge feedback om denna väsentlighetsanalys. Detta resulterade i tre stycken 

aspekter som ansågs viktigast, dessa var mänskliga rättigheter, medvetna 

produkter/material och ekonomiska resultat. Under 2016 justerades väsentlighetsanalysen 

med H&Ms nya hållbarhetsstrategi som utvecklats i nära dialog med viktiga externa och 

interna intressenter. Detta resulterade i att 17 ämnen identifierades som väsentliga, dessa 

utmynnade sedan i 26 väsentliga aspekter som samlades i en väsentlighetsanalys. H&M 

beskriver att de viktigaste aspekterna var samma som föregående år utöver att medvetna 

produkter/material ersattes av innovation. 2017 uppmanades 11 intressenter att ge feedback 

om väsentlighetsanalysen som utförts 2016, baserat på detta finjusterades 

väsentlighetsanalysen. Under våren 2017 lanserade H&M en uppdaterad hållbarhetsstrategi 

som utvecklats i samarbete med flera externa och interna nyckelaktörer, experter och partners. 

I anslutning till detta anordnades ett omfattande intressentmöte med representanter från 

H&Ms intressentgrupper. Mötet innebar en heldag med workshops, diskussioner inklusive 

feedback om redovisningen samt de fokusområden som valts ut till strategin. 2017 

identifierades 24 stycken väsentliga aspekter och de viktigaste var samma som föregående år, 
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innovation, mänskliga rättigheter och ekonomiska resultat. Mänskliga rättigheter har även ett 

eget avsnitt i alla undersökta år och beskrivs som den allra viktigaste aspekten för H&M.  

 

Sammanfattningsvis visar innehållsanalysen att branscherna har tre aspekter gemensamt totalt 

sett, dessa är utsläpp, antikorruption samt mångfald & jämställdhet. Detta kan förklaras av 

teorin TBL som innebär att företag bör mäta sina prestationer och redovisa dessa i tre 

dimensioner som är ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter (Elkington, 1994). Det 

kan även förklaras av att alla företag använder sig av GRI vilket innebär att de bör redovisa 

enligt alla tre kategorier. Att resterande aspekter skiljer sig åt kan ha sin förklaring i att 

företagen anser att olika aspekter är väsentliga utifrån vad de själva tycker tillsammans med 

sina intressenter vilket är det sätt GRI anger att företagen ska använda sig av för att ta fram 

sina väsentliga aspekter (GRI, 2018). 
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5. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt redogörs studiens diskussion och slutsats, detta ämnar till att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Avsnittet innehåller även slutord, vårt bidrag och förslag till 

vidare forskning.  

 

I detta arbete har utvecklingen av två branschers hållbarhetsredovisningar analyserats när 

väsentlighet tagit allt större plats i GRI. Detta har gjorts på grund av att 

hållbarhetsredovisningen just nu är under utveckling med många utmaningar att hantera, en av 

utmaningarna är att det saknas en systematik vid upprättandet av hållbarhetsrapporter (Searcy 

& Buslovich, 2014; Fagerström & Hartwig, 2016). Den allmänna utvecklingen som är 

sammanhanget för vår undersökning är att GRI håller på att utvecklas till en standard, enligt 

Tshopp och Nastanski (2014) ses detta som en lång och komplicerad utvecklingsprocess. 

Både redovisningspraxis och GRI står inför dilemmat att anpassa och utveckla 

hållbarhetsredovisning till en standard och samtidigt anpassa sig till det som intressenterna 

anser är väsentligt. 

 

5.1 Definition av hållbarhet  

Hållbarhet är ett mångtydigt och besvärligt begrepp som ger företagen stort utrymme att 

själva bestämma vad de redovisar. Betydelsen av hållbarhet beror på vilka intressentgrupper 

som företagen vänder sig till. Det handlar även om påverkan företagen har på hållbarhet 

genom direkt kontroll över den egna verksamheten, ett exempel på detta som de undersökta 

företagen redovisar är energibesparing i egna lokaler. Påverkan som produkterna har dvs. den 

indirekta påverkan redovisar företagen i form av produktionsvillkor i leverantörsledet och 

ansvarsfulla investeringar med tanke på hållbarhet. Genom resultatet i vår studie kan vi se att 

företagen följer GRI då de genom dialogen med sina viktiga intressenter definierar vad 

hållbarhet betyder, detta genom att intressenterna får vara med och påverka vilka aspekter 

som blir väsentliga för företagen att redovisa i väsentlighetsanalysen. Detta innebär en risk för 

att företagen söker legitimitet hos de viktiga intressenterna och att de anpassar sig efter de 

förändringar som sker. Enligt Hartwig (2018) vill företag säkerhetsställa att de agerar i 

samklang med viktiga grupper och förändras i takt med samhällets normer och värderingar för 

att uppnå legitimitet vilket kan förklara resultat från vår innehållsanalys. 
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Hållbarhet definieras på olika sätt i företagens hållbarhetsredovisningar men trots detta visar 

företagen branschvis att de har ett liknande sätt att se på vad hållbarhet är. För bankbranschen 

ligger fokuset på den ekonomiska kategorin. Bankbranschen redovisar mycket egna väsentliga 

aspekter som inte är framtagna med hjälp av GRI och flera av dessa kopplas inte till 

hållbarhet. Även klädföretagen redovisar egna aspekter men dessa kan kopplas till hållbarhet 

inom de miljömässiga och sociala kategorierna, det är inom dessa kategorier klädföretagens 

fokus ligger. Att företagen redovisar fler egna aspekter kan ha sin förklaring i att ett större 

fokus har lagt på väsentlighet i och med GRI Standard (GRI, 2018). Båda branscherna 

redovisar vissa aspekter väldigt omfångsrikt. Trots att företagen redovisar mycket information 

kring dessa behöver det inte betyda att de arbetar mer inom det området, speciellt då det inte 

framgår i bankbranschen hur vissa aspekter som exempelvis data, digitalisering, skatter och 

avgifter är kopplade till hållbarhet. Detta kan förklaras med hjälp av Searcy och Buslovich 

(2014) som menar att det är svårt för företag att greppa vad hållbarhet innebär och därför 

definierar företagen hållbarhet efter sina egna behov, det kan även förklara varför branscherna 

skiljer sig åt gällande vilka kategorier de anser är mest väsentliga. 

 

5.2 Standardisering 

Vår studie visar att klädbranschen följer GRI-index mer jämfört med vad bankbranschen gör 

som istället exkluderar fler aspekter. GRI-index återfinns längst bak i företagens 

hållbarhetsredovisningar och innehåller företagens redovisade väsentliga aspekter och på 

vilka sidor man kan hitta dessa. Genom att klädföretagen följer GRI-index är det enklare att 

utläsa hur de kopplar sina aspekter till hållbarhet och det blir även mer tydligt och lättare att 

jämföra informationen mellan företagen. I och med bytet till GRI Standard kan vi utläsa att 

det försvinner information inom bankbranschen för SEB och Swedbank, företagen redovisar 

mindre och färre aspekter. Detta kan påverka företagets legitimitet då det finns en risk för att 

intressenterna inte känner sig tillfredsställda om företagen utesluter information (Hummel 

& Schlick, 2016). Klädföretagen exkluderar också aspekter vid bytet till GRI Standard men de 

ersätts istället med nya aspekter, en möjlig förklaring till detta kan vara att de ändrar fokus 

gällande vilka aspekter som är väsentliga på grund av att intressenternas förväntningar har 

förändrats.   

 

Hållbarhet är ett ämne som blir alltmer aktuellt vilket bidrar till ökade krav från olika 

intressenter att företagen ska vara hållbara. Bankerna har fått mycket kritik kring deras socialt 
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oansvariga utlånings praxis, i vår studie kan vi utläsa att bankerna med åren lägger större vikt 

vid detta då de redovisar finansiell stabilitet som innebär hållbara investeringar och 

utlåningar. Klädföretagen har istället fått mycket kritik gällande leverantörskedjor och villkor 

i kläders försörjningskedjor. Vi kan se att en aspekt som är kopplad till detta växer fram i och 

med GRI standard, denna aspekt är bedömning av samhällspåverkan hos leverantörer. Genom 

detta kan man se det som att GRI Standard är ett viktigt sätt för att utveckla hållbarhetsarbetet 

och att företagen anpassar sig till hållbarhetsdebatten och de krav som växer fram, detta kan 

ha sin förklaring i legitimitetsteorin där Searcy och Buslovich (2014) och Hartwig (2018) 

förklarar att företagen fokuserar på att anpassa sig till samhällets värderingar och normer för 

att anses legitima. 

 

Institutionell teori innebär att även om ett företag består av olika grupper arbetar de mot 

samma mål vilket bidrar till att de blir sammanhängande och institutionaliserade. Teorin 

hjälper till att förstå hur samsynen ser ut gällande betydelsen av hållbarhet och hur de sprids 

och utvecklas i företag (Zabihollah, 2016). Vi kan se att det finns ett företag i varje bransch 

som de andra företagen över tid väljer att efterlikna gällande val av väsentliga aspekter, detta 

kan förklaras genom den imiterande isomorfismen som innebär att företag imiterar andra 

företag. Då vi valt att undersöka företag som är branschledande är det intressant att se att även 

dessa företag följer varandra, detta kan bero på att även fast alla företag är branschledande 

kan fortfarande några vara mer framgångsrika och de blir då imiterade av resterande företag 

eftersom det uppstår osäkerhet. Hållbarhet definieras på samma sätt inom branscherna och de 

redovisar även mycket information gällande samma kategori, detta kan tyda på en 

framväxande norm inom respektive bransch. Ett sätt att förstå detta är genom den normativa 

isomorfismen som innebär att personal inom företagen utvecklar nätverk vilket bidrar till att 

företagen blir mer likartade. Ett annat resultat i vår studie som också kan förklaras genom den 

normativa isomorfismen (Eriksson-Zetterquist et al., 2015) är att alla undersökta företag 

använder sig av GRI:s ramverk trots att detta är frivilligt. 

 

5.3 Flexibilitet 

Westermark (2013) beskriver att intressentmodellens styrka är att företag samarbetar med 

olika intressenter vilket skapar relationer som i sin tur leder till fördelar som inte annars skulle 

uppstå. Detta kan förklara resultatet i vår studie som visar att alla undersökta företag utser 

vissa intressentgrupper som är särskilt viktiga för dem och som de utvecklar starkare 
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relationer med. Även om företagen redovisar flera intressentgrupper som viktiga kan vi utläsa 

att kunderna ses som den viktigaste intressentgruppen. Detta eftersom kunder nämns 

återupprepande av alla företag som en av de viktigaste intressentgrupperna samt att många 

företag fokuserar mycket på att utveckla just kunddialogen och är uppmärksamma på 

kundernas uppfattningar. Detta resultat visar en stor skillnad mot hur det ser ut i den 

finansiella redovisningen där kunder inte ses som en viktig intressent utan denna redovisning 

riktar sig istället till aktieägare och investerare. Att kunderna ses som en viktig intressent i 

hållbarhetsredovisningar kan ha sin förklaring i att eftersom kunderna representerar 

marknaden behöver företagen kundernas stöd för att överleva, speciellt då det råder 

konkurrens mellan företagen. Även om alla kunder inte läser företagens 

hållbarhetsredovisningar så är media väldigt uppmärksamma på att förmedla negativ 

publicitet om att företagen inte är hållbara inom vissa områden. Detta kan leda till att 

företagen förlorar kundernas förtroende, det är därför viktigt att företagen anpassar sitt 

hållbarhetsarbete till kundernas önskemål. Vår studie visar exempel på att denna typ av 

anpassning sker då de viktigaste intressenterna inte bara är mottagare av information utan att 

de även har ett starkt inflytande på vad företagen redovisar och hur de väljer att arbeta med 

hållbarhet. I alla undersökta företag är intressenterna kontinuerligt involverade i dialoger och 

får tillsammans med företagen vara delaktiga i vad som redovisas i form av väsentliga 

aspekter vilket innebär att intressenterna påverkar redovisningens innehåll. Detta kan 

förklaras av Westermark (2013) som menar att om både intressenterna och organisationen 

påverkar varandra är påverkan dubbelriktad vilket innebär ett intressentengagemang.  

 

Vår studie visar att företagen redovisar samma intressenter genom alla undersökta år men 

trots detta utvecklas intressentdialogerna och väsentlighetsanalyserna för varje enskilt företag 

över tid. Detta visar att samtliga företag lägger större vikt vid sin egen väsentlighetsanalys än 

att närma sig en standardisering. Företagen genomför väsentlighetsanalysen på olika sätt för 

varje enskilt företag, då intressenterna har en stor påverkan på hållbarhetsredovisningens 

innehåll kan det förklara varför redovisningarna tar olika riktningar. Einwiller et al. (2016) 

menar att intressenternas krav och förväntningar har en betydelsefull plats i GRI, detta kan 

leda till att företagen anpassar redovisningarna mycket efter intressenterna vilket främjar 

skillnader i redovisningarna. Detta bidrar till att hållbarhetsredovisningarna blir svåra att 

jämföra då de blir väldigt individuella, flexibla och fria trots att företagen följer ett ramverk. 

Ett sätt att förstå detta är genom Fagerström och Hartwig (2016) då de i sin artikel 

uppmärksammar saknaden av en systematik vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar. 
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Intressenterna kan i och med detta få svårigheter med att jämföra och tyda företagens 

hållbarhetsredovisningar vilket kan leda till att de inte känner sig tillfredsställda. 

 

5.4 Slutord 

I vår studie är antalet redovisningar begränsat till två branscher och det är därför inte en 

undersökning som kan ge generell kunskap om alla företags hållbarhetsredovisningar. Den 

kvantitativa delen i vår innehållsanalys visar att det sker en standardisering branschvis 

gällande GRI-index där företagen fokuserar på samma kategorier/subkategorier. Den visar 

även att två företag inom bankbranschen redovisar färre aspekter och klädbranschen byter 

fokus och tar bort vissa aspekter som ersätts med nya. Den kvalitativa delen i vår 

innehållsanalys visar att företagen är uppmärksamma på de viktigaste intressenternas 

uppfattningar då de inkluderar intressenterna för att få fram det som är väsentligt och på så vis 

förbättra sin redovisning och sitt arbete inom hållbarhet. Detta resulterar i att 

hållbarhetsredovisningarna ser olika ut eftersom dialogerna och de väsentliga aspekterna 

skiljer sig åt mellan företagen. Speciellt då vår studie visar att utvecklingen går mot att 

intressenterna har en större påverkan på hållbarhetsredovisningarnas innehåll vilket visar att 

de deltar i utvecklingen. Denna komplexitet visar att GRI förmodligen behöver ta itu med sina 

utmaningar och utvecklas för att i framtiden kunna bli standard.  

 

5.5 Vårt Bidrag  

Vårt bidrag med denna studie är att den har gett kunskap om GRI, då GRI håller på att 

utvecklas och idag är det mest använda ramverket innebär det att det mycket troligt blir en 

standard företag kommer att anpassa sig till. Ytterligare ett bidrag är att vår studie även visar 

hur företagen hanterar den dubbla sidan som finns i GRI, nämligen ett fast standardiserat 

upplägg men samtidigt det viktiga i att ha en intressentdialog där man gör redovisningen till 

en dialog och inte bara en information. Denna studie visar att GRI måste utvecklas för att bli 

en standard eftersom det inte går att både inkludera intressentdialoger och samtidigt redovisa 

jämförbar och entydig information utan striktare direktiv från GRI. 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Eftersom GRI:s mål är att bli en standard vore det intressant att undersöka detta om några år 

och se hur hållbarhetsredovisningarna utvecklats och hur företagen hanterat detta, då den 

senaste versionen av GRI Standard fortfarande är relativt ny. Det vore också intressant att 
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genomföra intervjuer för att se hur de själva tänker kring väsentligheten och intressenternas 

betydelse i förhållande till en framväxande praxis, detta för att få deras perspektiv och inte 

enbart utgå från hållbarhetsredovisningens utformning.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

G4 Standard 

Ekonomiska aspekter (4) Ekonomiska aspekter (6) 

Ekonomiska resultat Ekonomiska resultat 

Marknadens närvaro Marknadens närvaro 

Indirekta ekonomiska konsekvenser Indirekta ekonomiska konsekvenser 

Upphandlingspraxis Upphandlingspraxis 

 Antikorruption  

 Konkurrensbegränsande beteende 

 

Miljömässiga aspekter (12)  Miljömässiga aspekter (10)  

Material    Material   

Energi    Energi   

Vatten    Vatten   

Biologisk mångfald    Biologisk mångfald   

Utsläpp   Utsläpp   

Avlopp och avfall   Avlopp och avfall   

Efterlevnad   Efterlevnad   

Leverantörsutvärderingar med på avseende på 

miljön    

Leverantörsutvärderingar med på avseende på 

miljön   

Transport    X  

Övergripande     X   

Produkter och tjänster   Produkter och tjänster   

Klagomålshantering   Klagomålshantering   

  

Sociala aspekter   Sociala aspekter   

Anställningsförhållanden (8)  Anställningsförhållanden (8)   

Anställning   Anställning   

Relationer mellan anställda och ledning  Relationer mellan anställda och ledning   

Hälsa och säkerhet i arbete  Hälsa och säkerhet i arbete  

Träning och utbildning  Träning och utbildning  

Mångfald och jämställdhet  Mångfald och jämställdhet  

Likvärdig lön för kvinnor och män  Likvärdig lön för kvinnor och män  

Bedömning av arbetsvillkor hos leverantörer  Bedömning av arbetsvillkor hos leverantörer  

Klagomålsmekanism för ärenden rörande 

arbetsvillkor  

Klagomålsmekanism för ärenden rörande 

arbetsvillkor  

 

Mänskliga rättigheter (10)   Mänskliga rättigheter (10)   

Investering   Investering  

Icke diskriminering  Icke diskriminering   

Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal  Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal  

Barnarbete   Barnarbete  

Tvångsarbete   Tvångsarbete  

Säkerhetsrutiner  Säkerhetsrutiner   

Ursprungsbefolkningens rättigheter  Ursprungsbefolkningens rättigheter  
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Bedömning   Bedömning  

Bedömning av mänskliga rättigheter hos 

leverantörer  

Bedömning av mänskliga rättigheter hos 

leverantörer  

Klagomålsmekanismer för ärenden rörande 

mänskliga rättigheter  

Klagomålsmekanismer för ärenden rörande 

mänskliga rättigheter  

 

Samhälle (7)  Samhälle (6)   

Lokala samhällen   Lokala samhällen  

Antikorruption  Flyttas till ekonomi  

Allmän policy  Allmän policy   

Konkurrens hämmande aktiviteter   Konkurrens hämmande aktiviteter  

Efterlevnad  Efterlevnad  

Bedömning av samhällspåverkan hos 

leverantörer   

Bedömning av samhällspåverkan hos 

leverantörer   

Klagomålsmekanismer för ärenden rörande 

samhällspåverkan  

Klagomålsmekanismer för ärenden rörande 

samhällspåverkan  

 

Produktansvar (5)   Produktansvar (5)  

Kunders hälsa och säkerhet   Kunders hälsa och säkerhet   

Märkning av produkt och tjänst   Märkning av produkt och tjänst  

Marknadskommunikation  Marknadskommunikation  

Kundernas integritet  Kundernas integritet   

Efterlevnad  Efterlevnad  

 

Bilaga 2. 

 Företag Företag Företag 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

GRI ramverk           

Ekonomiska resultat           

Marknadens närvaro           

Indirekta ekonomiska konsekvenser           

Upphandlingspraxis           

Antikorruption (standard)           

Konkurrensbegränsande beteende 

(standard) 

          

Miljömässiga aspekter (12)           

Material              

Energi              

Vatten              

Biologisk mångfald              

Utsläpp             

Avlopp och avfall             

Efterlevnad             
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Leverantörsutvärderingar med på 

avseende på miljön    

          

Transport             

Övergripande              

Produkter och tjänster             

Klagomålshantering             

            

Sociala aspekter             

Anställningsförhållanden (8)            

Anställning             

Relationer mellan anställda och 

ledning  

          

Hälsa och säkerhet i arbete            

Träning och utbildning            

Mångfald och jämställdhet            

Likvärdig lön för kvinnor och män            

Bedömning av arbetsvillkor hos 

leverantörer  

          

Klagomålsmekanism för ärenden 

rörande arbetsvillkor  

          

Mänskliga rättigheter (10)             

Investering             

Icke diskriminering            

Föreningsfrihet och rätt till 

kollektivavtal  

          

Barnarbete             

Tvångsarbete             

Säkerhetsrutiner            

Ursprungsbefolkningens rättigheter            

Bedömning             

Bedömning av mänskliga rättigheter 

hos leverantörer  

          

Klagomålsmekanismer för ärenden 

rörande mänskliga rättigheter  

          

Samhälle (7)            

Lokala samhällen             

Antikorruption            

Allmän policy            

Konkurrens hämmande aktiviteter             

Efterlevnad            

Bedömning av samhällspåverkan hos 

leverantörer   
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Klagomålsmekanismer för ärenden 

rörande samhällspåverkan  

          

Produktansvar (5)             

Kunders hälsa och säkerhet             

Märkning av produkt och tjänst             

Marknadskommunikation            

Kundernas integritet            

Efterlevnad            

 


