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Sammanfattning  

 
Titel: Hållbarhetsredovisning: Det perfekta företaget? 

Författare: Oscar Larsson  

Bakgrund: Hållbarhetsredovisning har växt sig allt starkare genom åren och 2017 infördes en 

lag gällande just detta. Innan lagen, hållbarhetsredovisade majoriteten av stora företag i 

Sverige. Över åren har det även skett en förändring vad gäller innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna. Sandvik är ett företag som har inkluderats i olika hållbarhetsindex 

genom åren. Men hur har Sandvik gått tillväga för att utveckla en sådan bra 

hållbarhetsredovisning och vad har intressenter och samhället för roll av utvecklandet? 

  Syfte:   Denna uppsats kan bidra till att fördjupa kunskapen om hur ett excellent företag har 

utvecklat och förändrat sin hållbarhetsredovisning longitudinellt under 11 år.   

 

Metod: Studien är byggd på en kvalitativ forskningsmetod. Datainsamlingen är gjord enligt 

mallar som är utformad av GRI:s ramverk och utifrån variabler som anses relevanta vid en 

undersökning av hållbarhetsrapporter. En person vid Sandvik har blivit intervjuad för att få en 

djupare förståelse i Sandviks hållbarhetsredovisning. Empirin består av en sammanfattning av 

nyckelorden i mallarna och intervjun. I analysen ställs empirin och intervjun mot teorier och 

tidigare forskning.  

Slutsats: Studiens resultat visar att Sandviks hållbarhetsredovisning har utvecklats under åren 

samt att resultatet kan tyda på att Sandviks intressenter och samhället har haft ett inflytande 

över Sandviks hållbarhetsredovisning. 

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, förändring, innehållsanalys, utveckling, Sandvik  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

Title: Sustainability report: The Perfect Example?  

Author: Oscar Larsson  

Background: Sustainability reporting has grown stronger over the years. And 2017, a law 

was introduced concerning sustainability reporting. Before the law, the majority of large 

companies in Sweden developed sustainability report and there has been a change in the 

content of sustainability reports. Sandvik is a company that has been included in number of 

various sustainability indices over the years. But how did Sandvik develop such a good 

sustainability report and what is stakeholders and society’s role of the development. 

Purpose: This essay can help to deepen the knowledge of how an excellent company has 

developed and changed its sustainability report longitudinally for 11 years. 
 

 

Method: The study is based on a qualitative research method. The data collection is made by 

a template that is designed by GRI's frameworks and variables that are considered relevant in 

a research of sustainability reports. A person at Sandvik has been interviewed to gain a deeper 

understanding of Sandvik's sustainability report. The empirical data consists of a summary of 

the keywords in the templates and the interview. In the analysis, the empirics and the 

interview were set against theories and previous research 

 

Conclusion: The study results show that Sandvik's sustainability report has been developed 

over the years and that the results may indicate that Sandviks stakeholders and society have 

had an influence on Sandviks sustainability report. 

 

Keywords: Sustainability report, content analysis, change, development, Sandvik 
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1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras en introduktion till arbetet, problemdiskussion, syfte och avgränsning.  

 

Under 2016 ändrades Årsredovisningslagen (ÅRL) och ett krav för hållbarhetsredovisning 

infördes. I Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), stipuleras att stora företag i sin 

förvaltningsberättelse ska upprätta en hållbarhetsrapport – eller, enligt §11, ha en separat 

hållbarhetsrapport i sin årsredovisning. Trots att det inte fanns några krav på att rapportera 

innan 2016 har, enligt Arvidsson (2017), samtliga av de 30 största svenska börsnoterade 

företagen en separat avdelning för hållbarhetsarbete och redovisning 2015. KPMG har 

gjort en studie och funnit att 87 procent av företagen i Sverige hållbarhetsredovisade innan 

2016, fastän det var frivilligt (KPMG, 2015). Eftersom företag har redovisat sin 

hållbarhet utan krav från lagar eller regelverk, innebär det att företag bör ha haft 

individuella anledningar och drivkrafter att redovisa för hur de arbetar med hållbarhet.  

 

Sandvik är ett företag som under många år har varit med i olika Index över världens mest 

hållbara företag och där rankas deras hållbarhetsredovisning som en av de bästa i världen. 

2018 rankades Sandvik topp 2 % i hållbarhetsarbete av Global 100, en tidning som varje år 

utser de mest hållbara företagen bland 5 994 publika företag (Corporate Knights, 2018). 

2014 kvalificerade sig Sandvik för att bli inkluderade i SAM, Sustainability Yearbook, 

genom att tillhöra de bästa 15 % i sin bransch (The sustainability Yearbook, 2014). Sedan 

2008 har Sandvik inkluderats i Dow Jones World Sustainability Index (DJSI), vilket är det 

mest prestigefyllda index som följer hållbarhetsredovisning. För att kvalificera sig till DJSI 

krävs att man är bland de 10 % bäst rankade företagen sett ur ett, ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt perspektiv (RobecoSAMs, 2018). Det är nog ingen överdrift att påstå att 

Sandvik är gott exempel på ett företag som har en välutvecklad hållbarhetsredovisning, 

men frågan är hur ser den ut? Hur har den utvecklats över tid? Vilka forum har Sandvik 

valt att gå med i? Vilka drivkrafter ligger bakom att de satsat på en sådan välutvecklad 

hållbarhetsredovisning? Denna uppsats kan bidra till att fördjupa kunskapen om hur ett 

excellent företag har utvecklat och förändrat sin hållbarhetsredovisning longitudinellt 

under 11 år.   
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1.2 Problemdiskussion  

Uttrycket hållbar utveckling syns överallt och FN:s 17 hållbarhetsmål är ett sätt att 

definiera hållbar utveckling. Men frågan är om det går att förena ekonomisk tillväxt med 

hållbar utveckling utan att belasta vårt samhälle och miljön? Och om vi jagar välstånd 

idag, blir inte våra barn och barnbarn lidande imorgon? Framtidens utmaningar handlar 

mycket om att vi människor måste bli bättre på resurshantering samtidigt som vår trygghet, 

miljö och livskvalitet förbättras, både kortsiktigt och långsiktigt.  

 

Cirka 1 600 företag berörs av den nya lagen om hållbarhetsredovisning (PWC, 2016). 

Eftersom vissa företag aldrig tidigare har rapporterat om sitt hållbarhetsarbete, innebär detta 

att många företag måste utveckla både sitt hållbarhetsarbete och sättet på vilket det ska 

redovisas. I samband med att den nya lagen infördes gjordes en studie vilken omfattade 200 

ekonomichefer. Studien visade att nio av tio företag ser lagkravet som en utmaning. Fyra av 

tio ser kraven som mycket utmanande och bara 3 % anser att kraven inte är en utmaning 

(Hypergene, 2016). Det finns en osäkerhet hos företagen om vad som faktiskt krävs för att 

upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med gällande lagstiftning och dessutom är data 

som ska samlas in komplex och svår att bearbeta (Hypergene, 2016).  En studie utförd av 

PWC efter att lagstiftningen har trätt i kraft visar att det finns stora brister bland företagens 

hållbarhetsrapporter. Studien visar även att 20 % av företagen antingen inte publicerar en 

hållbarhetsredovisning alls, fast det är lagstadgat, eller att väsentlig information om de 

obligatoriska områdena saknas i redovisningen (PWC, 2018). Genom att undersöka ett företag 

som Sandvik med en dokumenterat kvalitativ hållbarhetsredovisning, kan det bidra till att öka 

kunskapen och förståelsen hos andra företag för vad som krävs för detta arbete.    

 

Ur ett externt perspektiv har ökade krav på hållbarhetsarbete från Sandviks kunder märkts allt 

tydligare, vilket beror på kundernas ökande fokus på att granska leverantörer. Kunderna har 

till exempel krav på att Sandvik har ett system för att samla in data för koldioxidutsläpp samt 

att Sandvik följer alla internationella konventioner vad det gäller mänskliga rättigheter 

(Sandvik, 2016). ”I dagens läge är det många olika intressenter utöver aktieägare som har ett 

stort intresse av att följa vår verksamhet och utveckling och även kunna påverka den. En 

öppen dialog med dessa intressenter är därför viktig” (Sandvik, 2013, s. 2). Frågan om 

mångfald har blivit allt mer central för Sandvik som arbetar med mångfald i bemärkelsen; 

kön, etnisk bakgrund, nationalitet, kompetens, yrkesmässig bakgrund och människor med 

funktionshinder. Genom att undersöka hur Sandviks hållbarhetsredovisning ser ut och har 
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utvecklats genom åren kan en ökad förståelse fås för hur intressenter och samhället har 

bidragit till hållbarhetsredovisning i världsklass.   

1.3 Syfte 

  Denna uppsats kan bidra till att fördjupa kunskapen om hur ett excellent företag har utvecklat 

och förändrat sin hållbarhetsredovisning longitudinellt under 11 år.   

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur ser Sandviks hållbarhetsredovisning ut?  

• Hur har Sandviks hållbarhetsredovisning förändrats över tid?  

• Vilka hållbarhetsforum har Sandvik valt att gå med i?  

• Vilka drivkrafter ligger bakom att Sandvik satsat på en välutvecklad 

hållbarhetsredovisning? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien har två avgränsningar, den första är att företaget ska ha inkluderats i Global 100 under 

2018. Den andra avgränsningen är att jag kommer att undersöka Sandviks hållbarhets-

redovisningar 2006 – 2016 och fokusera på hållbarhetsredovisningarna, inte det konkreta 

hållbarhetsarbetet.  
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2 Teoretisk referensram  

 

2.1 Företagens relation till sin omvärld 

I detta kapitel presenteras teorier och hur företag förhåller sig till sin omvärld. 

 

2.1.1 Intressentteorin/Stakeholder theory 

Intressentmodellen eller Stakeholder theory handlar om de förväntningar olika intressent-

grupper i samhället har, samt dessas påverkan på organisationsstrategier. Intressenter kan vara 

kreditgivare, ägare, kommuner eller företag som organisationen är beroende av (Deegan & 

Unerman, 2011). Intressentmodellen säger att de olika grupperna begär olika kontrakt för 

varje enskild intressentgrupp till skillnad från legitimitetsteorin där hela samhället begär ett 

och samma kontrakt. Intressentmodellen fokuserar alltså på hur organisationer interagerar 

med de olika intressentgrupperna. Intressentmodellen har en etisk (moralisk) sida, så kallad 

normativ, och en positiv (ledningen) sida, så kallad deskriptiv. Den normativa delen säger att 

alla intressentgrupper har rätt att behandlas rättvist av organisationen och att stakeholder 

power inte är relevant. Med det menas att det som bestämmer organisationens ansvar 

gentemot en intressent, ska vara organisationens relation och erfarenhet av densamme, inte 

hur stor ekonomisk makt intressenten har över organisationen (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Utifrån ett praktiskt perspektiv kan inte organisationen förhålla sig till alla intressentgrupper 

utan kommer därför att vända sig till de intressenter som har störst inflytande på 

organisationen. Ledningsperspektivet säger att den mest inflytelserika intressenten kommer 

att ”tas hand om” först, vilket betyder att ju högre upp i ”stakeholder hierarchy” en intressent 

befinner sig, desto större slagkraft har denne på organisationen. Därifrån kommer också 

komplexiteten på krav från intressentgruppen att öka. Makten som intressentgruppen har 

kommer att bestämma hur mycket intressentgruppen influerar organisationen. Ju viktigare 

intressentgruppens resurser är för organisationens överlevnad, desto mer kommer 

förväntningarna från intressentgruppen att prioriteras (Deegan & Unerman, 2011). 

Intressenter som behandlas väl tenderar att bete sig positivt tillbaka gentemot organisationen 

som att exempelvis köpa fler produkter eller fler aktier. Organisationer som värdesätter sina 

intressenter kommer att få mer information från intressenterna så organisationen kan basera 

sina beslut utifrån informationen. På så vis blir de mer attraktiva marknadsaktörer, till skillnad 

från de som inte värdesätter och har en bra relation gentemot sina intressenter. Att hantera 
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intressenternas intressen är en komplex uppgift, och ännu svårare i organisationer som 

spänner över flera länder (Harrison, Freeman & Cavalcanti Sa de Abreu, 2015).  

 

2.1.2 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin bygger på det sociala kontraktet mellan intressenter och organisationen 

(Deegan 2002). Alla företag har intressenter som vill komma åt information om 

organisationen och det kan handla om leverantörer, kunder, granskande organisationer (t.ex. 

Greenpeace) med flera. Detta kan då motivera till varför företag hållbarhetsrapporterat innan 

en lag fanns. Eftersom företag är beroende av sin omgivning (intressenter), kan företag göra 

ett aktivt val att hållbarhetsredovisa för att bygga legitimiteten. Genom att visa hur de 

redovisar i hållbarhetsrapporten, byggs legitimitet gentemot intressenter. Företag och 

organisationer använder alltså redovisningen för att förklara och grunda sina val och 

handlingar för intressenterna (He & Jansson, 2009).  

 

När Røvik (2000) diskuterar legitimitet använder han sig av två olika teoretiska perspektiv; 

verktygsperspektivet och symbolperspektivet, och han nämner att de två är de dominerande 

sätten att förhålla sig till. Verktygsperspektivet är ett klassiskt perspektiv som sammanfattat 

går ut på att organisationer enbart är redskap för att effektivt bidra med den samhällsnytta som 

gör att organisationen går med vinst. I symbolperspektivet däremot, är inte effektiviteten och 

vinstmaximeringen lika viktig, utan målet med organisationen är att spegla samhällets normer 

och värderingar så att legitimitet uppstår (Røvik, 2000). Genom att koppla ett sammanhang 

till förändrade samhällsnormer och värderingar, kan företag genom sin hållbarhetsredovisning 

spegla läget i samhället. Företagen kan göra ett val att hållbarhetsredovisa på ett specifikt sätt 

det ena året och på ett annat sätt något annat år, allt för att spegla hur läget i världen ser ut 

under just det året. Utifrån moralisk legitimitet så vilar inte bedömningen på huruvida en 

aktivitet gynnar organisationen utan snarare på om aktiviteten ”är den rätta saken att göra”. 

Dessa bedömningar speglar vanligtvis om aktiviteten främjar samhället, som definieras av ett 

socialt konstruerat värdesystem (Suchman, 1995). För att skapa legitimitet är det enklast att 

positionera sin organisation inom ett redan rådande paradigm. Det är även lättare för företag 

att behålla sin legitimitet än att antingen skapa eller reparera sin legitimitet (Suchman, 1995). 
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2.1.3 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett annat ord för hur företag diskuterar sitt miljö- 

och sociala ansvar. CSR har definierats på olika vis genom åren. Enligt Europeiska 

kommissionen (EU-kommissionen, u.å) definieras CSR som ett koncept där företag integrerar 

sociala frågor och miljöfrågor i sina ledningssystem och frivilligt för en dialog med 

intressenter om frågorna. Att vara socialt ansvarig betyder inte bara att följa lagliga 

förväntningar, utan också att gå utöver överenskommelser och ”investera” i humankapital, 

miljö och relationer med intressenter. 

 

2.2 Företag och hållbarhet  

I detta avsnitt presenteras hur hållbarhet utvecklades och vad som menas med hållbarhet.  

 

2.2.1 Vad är hållbarhet?  

1987 definierades begreppet hållbar utveckling för första gången. Det var i Brundtland-

rapporten som det definierades enligt följande: “The needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (United Nations 

World Commission on Environment and Development, 1987, s. 8). Begreppet bygger på 

tre dimensioner; en social, en miljömässig och en ekonomisk. Ordet hållbarhetsredovisning 

har inte samma ursprung som ordet hållbarhet, utan har utvecklats från begreppet 

hållbarhet som ett tillvägagångssätt för att redogöra vad organisationen gör för att verka i 

enlighet med definitionen av hållbarhet (Carlson-Ingdahl & Påhlsson, 2015).  

 

2.2.2 FN:s Globala mål 

I september 2015 beslutade FN om de 17 globala mål som ska leda till ett mer hållbart 

samhälle genom att skydda planeten och säkerställa välstånd för mänskligheten. Dessa mål 

är den mest ambitiösa plan för att skapa hållbar utveckling som någonsin antagits, och alla 

länder har tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld (FN-

förbundet, u.å). 

 

2.2.3 FN Global Compact  

FN Global Compact är världens största hållbarhetsstandard för företag och över 9 000 

företag i 159 länder har valt att gå med i standarden. Compacts mål är att skapa en global 

rörelse för hållbara företag och intressenter för att skapa den värld vi vill ha. Det uppnås 
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genom att göra ansvarsfulla affärer och anpassa sina strategier och operationer utifrån tio 

principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och korruption samt att vidta 

strategiska åtgärder för att främja samhällsmål, såsom FN:s hållbara utvecklingsmål, med 

tonvikt på samarbete och innovation. Global Compact vill hjälpa företag att utveckla en 

helhetssyn och en omfattande strategi för att hantera miljöansvar, värdera naturkapital och 

bättre förstå kopplingar mellan resurser. Global Compact pressar företag att gå bortom 

traditionella tillvägagångssätt, de uppmanar företag att aktivt ta itu med miljörisker och 

miljömöjligheter samt att ha insatser på gång med affärer inom klimat, vatten och mat.  

Som resultat ser de att företag runt om i världen förbereder sig för en mer hållbar framtid 

och att bli en del av lösningen (FN Global Compact, u.å). 

 

2.2.4 Global Compact – tio principer  

Human Rights: 1: Företag ska stödja och respektera skyddet av internationellt proklamerade 

mänskliga rättigheter. 2: Se till att företag inte är involverade i kränkningar av mänskliga 

rättigheter.  

Labour: 3: Företag bör upprätthålla föreningsfriheten och ett effektivt erkännande av kollektiv 

förhandlingsrätt.  4: Eliminera all form av påtvingat och obligatoriskt arbete. 5: Avskaffa all 

form av barnarbete. 6: Eliminera diskriminering i fråga om anställning och yrke. 

Environment: 7: Företag bör stödja en försiktighetsprincip i miljöfrågor. 8: Vidta initiativ för 

att främja ett ökat miljöansvar. 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

Anti-Corruption: 10: Företag bör arbeta mot korruption i alla dess former, inkluderat 

utpressning och mutor (OECD, u.å.). 

 

2.3 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring hållbarhetsredovisning  

 

2.3.1 Externt perspektiv på hållbarhetsredovisning 

Företag kan upprätta en hållbarhetsredovisning för vinst eller för att uppnå legitimitet. 

Forskning visar däremot att ett vinstdrivande syfte inte är kärnförklaringen till hållbarhets-

redovisning, utan att legitimitet är det drivande syftet. Baserat på data från tio olika länder 

visas att legitimitetssynsättet inte bara är dominant inom hållbarhetsredovisning utan också 

dominerar ytterligare aspekter inom hållbarhetshantering. Vissa företag kan även komma 

att använda legitimitet som ett sätt att öka vinster (Schaltegger & Hörisch, 2017). 
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Fagerström och Hartwig (2016) nämner exempel på vad hållbarhetsredovisningens syfte 

är. Skillnaden mot den traditionella finansiella externa redovisningen, vars syfte riktar sig 

mot ägare och kreditgivare, är att det nu riktar sig mot en helt annan grupp – mot olika 

intressenter. En undersökning visar att majoriteten av företag konsulterar med externa 

intressenter och att intressenter har en påverkan på utvecklandet av hållbarhetsrapporten. 

Hur stor denna påverkan är och på vilket sett intressenterna involveras varierar mellan 

företag. Syftet beskrivs som: ”Hållbarhetsredovisning och efterföljande revision syftar till 

att ge information om de olika redovisningsenheternas risker och möjligheter avseende 

den sociala/humana, miljömässiga och teknologiska hållbarheten. Informationen vänder 

sig till företagets ledning men också till de intressenter som omger företaget.” (Fagerström 

& Hartwig, 2016, s. 4). En stor drivkraft ligger i att majoriteten av intressenter, både 

interna och externa, efterfrågar hållbarhetsredovisning samt att påtryckningar från yttre 

faktorer såsom legala skyldigheter, press från intressenter, investerare samt konsumenter, 

konkurrens och transparens anses vara motivation till att hållbarhetsredovisa. Dessutom 

upplyste många företag rapportens viktiga roll som att utvärdera framsteg över tid, behovet 

av kontinuerlig förbättring samt kulturella förändringar (Searcy & Buslovich, 2013). 

 

2.3.2 Internt perspektiv på hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsrapporter används internt främst för att öka medarbetarnas medvetenhet och 

engagemang samt som ett internt referensverktyg (Searcy & Buslovich, 2013). 

Hållbarhetsredovisning ska kunna hjälpa det interna och externa beslutsfattandet inom 

företag för att möjliggöra bedömningen av olika hållbarhetsrisker och möjligheter.   

Rapporterna hjälper också till att legitimera företaget internt, för att lyfta framsteg och för att 

bidra till att öka synligheten hos de anställda. Det nämns också att processen att utveckla 

rapporten ibland är viktigare än själva slutprodukten. Detta tyder på hur viktig rapporten är för 

att bygga stöd och få en intern medvetenhet om hållbarhetsarbetet. Hållbarhet betyder olika 

för olika företag och intressenter, eftersom företag använder hållbarhetsrapporten för olika 

ändamål (Searcy & Buslovich, 2013).   

 

2.3.3 Att visa upp redovisning för intressenter 

Att visa upp sitt hållbarhetsarbete via Dow Jones Sustainability Index (DJSI) verkar vara 

vanligt. Företag använder DJSI:s logotype på hemsidor, i hållbarhetsredovisningen, men 

även i årsredovisningen. Problemet är att företag visar upp att de är med i DJSI men inte 
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hur de arbetar för att bli inkluderade, eller för att fortsätta inkluderas. Företags tankar kring 

förbättringar med indexet visas inte heller (Searcy & Elkhawas, 2012). Det finns flera 

fördelar med att bli inkluderad i DJSI. Många ser det som ett tillfälle att attrahera nya 

investerare och aktieägare, men även som ett sätt för företaget att se hur de ligger till 

jämfört med konkurrenter, att hitta områden som behöver vidareutvecklas och som ett sätt 

att ”skryta” och öka företagets rykte (Searcy & Elkhawas, 2012).  

 

Att inkludera ett ställningstagande över klimatförändringar i hållbarhetsrapporten är viktigt 

eftersom det visar att företag bryr sig om vad som händer i samhället. Många företag tar 

hållbarhetsrapportering väldigt seriöst och tror på rapportens värde (Beare, Buslovich & 

Searcy, 2013). Företag vill även betona sin oro för hållbarhetsproblem samt visa sitt 

engagemang för hållbarhet. Företagens rapporter kan ha olika formuleringar angående 

hållbarhet, men i slutändan har alla samma motiv – hållbarhetsfrågor har en betydande 

ställning inom företaget (Cho, Laine, Roberts & Rodrigue, 2016). Många företag 

rapporterar proaktivt om problem som berör samhället, men det måste bli en större 

transparens i rapporten om vad som ska göras och vad som ska innehållas. Searcy och 

Buslovich (2013) nämner också krav på transparens i kommunikationen med intressenter 

som en viktig faktor. Många företag har inte tid att vänta på att till exempel en lag ska 

träda i kraft utan många initiativ som företagen tar när det gäller hållbarhetsfrågor och 

rapportering är frivilliga. Företag ser dock inte ett problem med att göra 

hållbarhetsrapportering obligatoriskt. Att hållbarhetsrapportering blir obligatoriskt för 

företag kan leda till standardisering och ökad trovärdighet av hållbarhetsrapportering 

(Beare, Buslovich & Searcy, 2013).    

 

Utvecklingen av hållbarhetsrapporter visar att majoriteten av företag applicerar GRI:s 

ramverk för hållbarhetsredovisning. Några företag förklarar specifikt att GRI särskilt valts för 

hållbarhetsredovisningen eftersom GRI kan hjälpa till med att identifiera vad som ska 

rapporteras (Searcy & Buslovich, 2013). Företag som har använt GRI:s ramverk för 

hållbarhetsredovisning tenderar att ha intressenter som har en alltmer signifikant inverkan på 

företags hållbarhetsrapportering. Desto fler intressenter som är involverade i 

hållbarhetsrapporteringen, desto fler fördelar uppstår för företaget då intressenters involvering 

ökar trovärdigheten av rapporten och därigenom blir ett sätt för företaget att interagera med 

samhället och den interna strukturen (Gray, 2000). Andra standarder som nämns bland företag 

och hjälper utvecklingen av hållbarhetsredovisningen är ISO 14001 standard för 
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miljöstyrning, ISO 2600 för socialt ansvar och även andra initiativ som FN Global Compact. 

(Searcy & Buslovich, 2013). 

 

2.4 Hur redovisar företag hållbarhet 
I detta avsnitt presenteras hur företag redovisar hållbarhet  

 

2.4.1 Global Reporting Initiativ  

Global Reporting Initiativ (GRI) är en hållbarhetsredovisningsstandard som hjälper företag 

runt om i världen att förstå och kommunicera deras påverkan på hållbarhetsproblem som 

till exempel miljöförändringar och mänskliga rättigheter. GRI är världens första och mest 

använda globala standard för hållbarhetsrapportering. GRI startade 1997 som en liten 

nischad praxis till att idag användas av 93 % av världens 250 största företag som standard 

(Global Reporting Initiativ, u.å). Att rapportera om ett företags hållbarhetsarbete förmedlar 

ansvarstagande, hjälper att identifiera och hantera risker samt hjälper företag att ta till vara 

nya möjligheter. 

  

GRI har arbetat fram ett ramverk om hur hållbarhetsredovisning ska rapporteras och vad 

den ska innehålla. I deras rapport 2000 – 2006, presenteras tre dimensioner som enligt dem 

är hållbarhetsredovisning, nämligen ekonomisk, miljömässig och social påverkan. GRI 

säger att termen hållbarhetsredovisning är bred och svårdefinierad och därför behövs ett 

ramverk för att kunna jämföra de olika rapporterna som företagen producerar (GRI, u.å).  

 

2.4.2 GRI G3 & G4  

G3 är den tredje generationens standard för hållbarhetsrapportering och den släpptes 2006. 

2013 kom efterföljaren G4, den fjärde generationens riktlinjer. Utvecklingen av G4 har 

skett tillsammans med intressenter och experter från olika sektorer, vilket kommer att öka 

fokus på intressenters involvering i hållbarhetsredovisningen. G4 ska hjälpa företag att 

förstå, hantera och kommunicera viktiga hållbarhetsaspekter (GRI, u.å). 

 

2.4.3 International Organization for Standardization (ISO) 

ISO en oberoende, icke-statlig internationell organisation med 164 medlemmar i olika 

länder. Genom sina medlemmar för ISO samman experter för att dela kunskap och 

utvecklar frivilliga, konsensusbaserade marknadsrelevanta internationella standarder som 
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stödjer innovation och ger lösningar på globala utmaningar. ISO har publicerat 22 631 

internationella standarder och relaterade dokument, som täcker skilda områden som 

teknologi, mat säkerhet, jordbruk och sjukvård. Dessa internationella standarder påverkar 

alla, överallt (ISO, u.å.a). 

2.4.4 ISO 14001 – Enviormental management systems 

Specificerar krav för ett miljöhanteringssystem som en organisation kan använda för att 

upplysa om sitt hållbarhetsarbete. Tanken är att en organisation ska kunna hantera dennes 

miljöansvar på ett systematiskt vis som bidrar till miljömålen för hållbarhet (ISO, 2015). 

 

2.4.5 ISO 26000 – Guidance in social responsibility 

Avsedd att uppmuntra företag att gå utöver laglig efterlevnad och erkänna att lagöverens-

stämmelse är en grundläggande skyldighet för en organisation samt en väsentlig del av 

deras sociala ansvar. Syftet är att främja en gemensam förståelse inom området och att 

komplettera andra instrument och initiativ för socialt ansvar, inte att ersätta dem. ISO 

26000 är inget ledningssystem och inte lämpligt att använda som ett certifikat (ISO, 2010). 

 

2.4.6 ISO 50001 – Energy Management System 

ISO 50001 är en ledningssystemstandard som vissa organisationer använder enbart för 

fördelarna. Andra verifierar sig för att visa externa parter att de har implementerat ett 

energiledningssystem. ISO 50001 är baserat på ledningssystemet över kontinuerlig 

förbättring och kan användas i samband med andra standarder, t.ex. ISO 14001, vilket gör 

det lättare för organisationer att integrera energisystem till deras arbete med att förbättra 

deras miljöledningssystem (ISO, u.å.b).  

 

2.4.7 Dow Jones Sustainability Index  

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) drivs av SAM Corporate Sustainability Assessment 

(CSA) och är ett index som samlar topprankade företag inom hållbarhetsarbetet i varje 

bransch. Varje företag samlar poäng där 20 poäng är lägst och 100 poäng högst, inom 

kategorierna, ekonomi, miljö och socialt arbete. DJSI startar med 10 000 företag som sedan 

sorteras bort en efter en genom hållbarhetspoängen, tills det bara är de topp 10 % mest 

hållbara företag inom varje bransch kvar (RobecoSAM, u.å). 
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2.5 Hur teorierna kommer användas  

Teorierna om intressenter och samhället lyfter vikten, i det här fallet Sandviks arbete med 

hållbarhetsredovisning genom att förklara hur Sandvik tar in intressenter och samhällets 

krav och förväntningar i utvecklandet av deras hållbarhetsredovisning. Därför har jag i mitt 

arbete utgått ifrån intressentmodellen och legitimitetsteorin där intressenter och samhällets 

krav speglas genom olika forum t.ex. GRI, FN Global Compact, FN:s globala mål m.fl.  

Utifrån detta har jag undersökt Sandviks hållbarhetsredovisning och kommit fram till den 

empiri som presenteras senare i arbete.  

 

 

3 Metod  

I detta kapitel presenteras forskningsmetod och företaget Sandvik.  

 

3.1 Forskningsdesign  

Forskningen är byggd på en fallstudie vilket lämpar sig när forskningsfrågan börjar med 

”Hur” eller ”Varför” (Jensen & Sandström, 2016). Inom företagsekonomisk forskning 

används ofta fallstudier som metod, vilken kan beskrivas som ett detaljerat och ingående 

studium av ett enda fall och dess komplexitet och specifika natur (Bryman & Bell, 2017). 

Fallstudier har olika faser. I designfasen definieras fallet som ska studeras och sedan börjar 

data samlas in. Data kan komma från exempelvis intervjuer, observationer eller lagrad 

information. Därefter kommer analysfasen då insikter genereras och analyseras och försök 

görs att leta ett mönster. Under analysdelen är det viktigt att bevisen som tas upp kommer från 

data som har hittats eller som undersöks (Runeson & Höst, 2009).  

 

För att göra fallstudien har jag valt att studera hållbarhetsredovisningar under ett visst antal år. 

Jag har även valt att göra en semi-strukturerad intervju, vilket innebär att frågorna under 

intervjun kan komma att ändras (Repstad, 2007) för att sedan koppla svaren till empirin, 

teorierna och tidigare forskning. I analys delen kommer jag koppla Intressentmodellen, 

legitimitetsteorin och tidigare forsking med den empiri som har tagits ut från 

hållbarhetsredovisningarna. För att dra slutsatser av resultatet finns det tre olika 

förhållningssätt, induktion, deduktion och abduktion. Med induktion sker undersökningen 

från omvärldsdata eller empiriska observationer medan deduktion utgår utifrån en redan given 
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teori eller modell (Eriksson & Hultman, 2014). Då studien utgår från redan givna teorier och 

en analysmodell är min studie av deduktivansats.  Min forskning avser att besvara frågan hur 

redovisningen är utformad och vad kan förklarar denna utformning och då empirin tas från 

praktiken och hur någonting ”är” så kan min studie ses som deskriptiv (Hartwig, 2018).  

Min studie är även analytisk, då jag ska, utöver att bara beskriva Sandviks 

hållbarhetsredovisning, även utifrån teorier och hållbarhetsstandarden granska och undersöka 

hur redovisningarna har utvecklasts över tid och hur Sandvik har gjort vissa val i deras 

hållbarhetsredovisning kopplat till syftet. 

Urvalet jag bestämt mig för är ett selektivt, där en person har valts ut på grund av 

delaktigheten i hållbarhetsredovisningen. Jag har således intervjuat en person som har en bra 

bild av Sandvik som koncern samt arbetar med hållbarhetsfrågor inom Sandvik.  

 

3.2 Sandvik  

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som grundades 1862 i Sandviken. 

Idag har koncernen omkring 42 000 anställda och en omsättning på cirka 100 miljarder kronor 

och är indelad i tre affärsområden; Sandvik Machining Solutions, Sandvik Mining and Rock 

Technology samt Sandvik Materials Technology. Sandvik har en världsledande position inom 

områden som verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning, maskiner, 

verktygsservice och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin och avancerade 

rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning (Sandvik, u.å).  

 

3.3 Forskningsmetod  

Undersökningen utgår från det teoretiska ramverket, intervjun samt Sandviks hållbarhets-

redovisningar för åren 2006 - 2016.   

I studien undersöks hur hållbarhetsredovisningarna är uppbyggda och hur rapporterna 

förändras under åren – tillkommer olika information i rapporterna. I hållbarhets-

redovisningar är det primära fokuset inte den ekonomiska värderingen av företaget utan 

hur redovisning av miljö, intressenter och samhället rapporteras. Hållbarhetsredovisningar 

omfattar oftast, miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, produktansvar och 

samhällsengagemang vilkas värden inte bara hänföras till ekonomisk effektivitet. I 

hållbarhetsrapporteringen brukar färdriktning, risker, möjligheter, strategier och 

målsättningar med hållbarhetsarbetet diskuteras. Hållbarhetsrapporter borde också 
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innehålla visioner, strukturer, aktiviteter och resultat av hållbarhetsarbetet (Frostenson, 

Helin & Sandström, 2015).   

 

För att studera och jämföra om någon förändring har skett i hållbarhetsredovisningarna 

mellan 2006 och 2016, har en mall skapats för att enkelt kunna jämföra Sandviks 

förändringar. Mallen består av åtta variabler där stödord skrivs ut under varje variabel. Tre 

av dessa utgår från några huvudområden som GRI har i sitt index över vad en 

hållbarhetsredovisning bör innehålla och övriga fem anser jag vara relevanta för 

undersökningen. De variabler som är med i rapporten är Omsättning i Mkr, antal anställda, 

antal sidor i hållbarhetsredovisningen, hållbarhetsorganisation, redovisningsstandard, 

miljö, socialt ansvar och samhällsansvar. Variablerna Omsättning i Mkr, antal anställda 

och antal sidor finns med för att få en övergripande bild av Sandviks förändring av antalet 

sidor i hållbarhetsredovisnigen jämfört med hur Sandvik som företag förändras 

storleksmässigt. Variabeln Hållbarhetsorganisation består av olika forum, intressenter och 

organisationer som Sandvik frivilligt har valt att redovisa och involverat sig i. Variabeln 

Redovisningsstandard är hur och vilka standarder och redovisningsforum Sandvik valt att 

vara med i, exempelvis GRI. Variabeln Miljö utgör miljöansvar och olika miljöaspekter 

som tas upp i redovisningen, exempelvis användning av energi och vatten, samt 

växthusgasutsläpp och andra föroreningar. Variabeln Socialt ansvar är vad Sandvik 

redovisar att de gör inom företaget till exempel ökad jämställdhet, bra arbetsvillkor, hälsa 

och säkerhet. Variabeln Samhällsansvar syftar till Sandviks förhållanden till samhället som 

exempelvis respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Dessa 

variabler utgör det analysverktyg som undersökningen utgår från när Sandviks 

hållbarhetsredovisning år för år undersöks. Efter detta kommer nyckelord från 

hållbarhetsredovisningarna föras in i mallar och detta är då min empiri. Redovisningen av 

empirin kommer att delas upp i tre tidsperioder; 2006 – 2009, 2010 – 2013 och 2014 – 

2016, på det sättet blir det tydligare för läsaren att se de förändringar som sker i 

hållbarhetsredovisningen. När mallen och varje variabel är ifylld kommer en summering av 

varje stödord inom variablerna att ske i textform och utifrån tidsperioderna. Efter detta 

kommer nyckelorden sammanfattas och förklaras i textform under empiridelen. Sedan 

kommer sammanfattningen ligga till grund för de analyser och kopplingar som kommer 

ske mot intressentmodellen, legitimitetsteorin och tidigare forskning.  
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3.4 Kvalitativ intervju med Sandvik  

Efter en genomgång av Sandviks hållbarhetsredovisning intervjuades också en person på 

Sandvik. Intervjun förbereddes noggrant genom läsning av hållbarhetsredovisningar för att 

skapa en bakgrundsinformation av redovisningen och företaget. Utifrån hållbarhets-

redovisningarna ställdes frågor om utvecklingen av Sandviks hållbarhetsrapport, 

intressenters och samhällets påverkan på deras utveckling och innehållet i rapporten, varför 

de startade att hållbarhetsredovisa samt om olika hållbarhetsforum Sandvik har inkluderats 

i under åren.  En inbjudan skickades till Sandvik support, som valde ut en lämplig person 

med övergripande information om Sandviks hållbarhetsarbete. Innan intervjun skickades 

ett missivbrev innehållande information om ämnet som skulle beröras på intervjun och där 

det även stod att deltagandet var helt frivilligt och att respondenten kunde avbryta intervjun 

när som helst. Intervjun tog plats på Sandvik i Sandviken och varade i ungefär 30 minuter. 

Intervjun spelades in genom en applikation på en mobiltelefon, för att inte missa någon 

relevant information och för att kunna lyssna på intervjun igen. Metoden är en semi-

strukturerad kvalitativ analys, som innebär att frågorna kan komma att ändras (Repstad, 

2007). Intervjun har transkriberats där svar som är relevanta för syftet och 

frågeställningarna har valts ut, då det under en intervju är lätt att respondenten ibland 

pratar runt om frågorna som ställs. Svar och frågor har skrivits ner på ett dokument och 

finns under kapitlet empiri.  

 

Även datainsamling av tidigare forskning har skett, där jag använde mig av olika databaser 

för att samla in vetenskapliga artiklar och böcker. Business Source Elite användes i första 

hand för att leta vetenskapliga artiklar, då det är en företagsekonomisk databas. De andra 

databaserna som användes var Springer Link E-books och SAGE knowledge som 

tillhandahåller E-böcker. Även sökningar på Google har skett i samband med att söka 

information om olika organisationer.  

 

3.5 Kritik mot metodval och etiska aspekter  

Det finns en risk att fallstudier som bygger på en deduktiv ansats, med redan bestämda 

utgångspunkter, missar viktig information. En induktiv ansats, som är mer förutsättningslös, 

skulle eventuellt kunna ge fallstudien en djupare förståelse och därmed en bredare och djupare 

förståelse. I arbete har en person inom Sandvik valts ut på grund av sin centrala roll och goda 

kunskap om hållbarhetsredovisningen, en risk är att personen i första hand representerar 

företagets ledning och är därmed inte är fullt objektiv och trovärdig respondent, särskilt i 
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frågor som kan vara ofördelaktig för Sandvik. Eftersom det är Sandvik och deras 

företagsledningen som sammanställer hållbarhetsredovisningen varje år, och att en 

representant från Sandvik har intervjuats kan det finnas en risk att Sandviks 

hållbarhetsredovisning har studerats utifrån Sandviks egna ord. Att undersöka Sandviks 

hållbarhetsredovisning utifrån deras egna ord kan i resultatet leda till en försköning av 

verkligheten vilket kan leda till att Sandvik framstår som ett godare företag än vad de 

egentligen är. Det är en avvägning mellan att utifrån relativt små resurser få möjlighet att 

intervjua en person som företagsledningen anser vara mest kompetent, och att det kan 

snedvrida och försköna studiens resultat. Men det ger Sandvik en möjlighet att muntligt 

kommentera och utveckla resonemang kring hållbarhetsredovisningens utveckling. Med det 

tillvägagångssättet tillgodoses Sandviks behov samtidigt som studien får större djup för att 

uppnå syftet. 

 

 

I en kvalitativ undersökning måste hänsyn tas till några etiska aspekter som att; be om 

deltagarens samtycke, säkerställa dennes konfidentialitet, ge kunskap om tänkbara konse-

kvenser. Det är viktigt att bedöma vad som ska redovisas i det transkriberade materialet, dels 

så att ingen utomstående kan identifiera vem som har deltagit i intervjun, dels så att känslig 

information för företaget inte kommer ut.  

 

Eftersom jag valt att göra undersökningen i form av en intervju, kommer det att vara 

människor inblandade och vissa etiska regler måste fastställas. Repstad (2007) tar upp tre 

aspekter – Information, konfidentiellt och nyttjande. Med information menas att de som är 

delaktiga i studien vet vad som undersöks, vilka moment som görs och att det är frivilligt att 

delta. I aspekten konfidentiellt ingår att den information som tas fram från intervjun, förvaras 

på ett säkert och betryggande sätt. Nyttjande innebär att all information som extraheras endas 

får användas till forskningsändamålet och inget annat. 

 

I den här studien har alla etikregler för forskning följts. I studien har all information 

förvarats elektroniskt på enheter som är skyddade. Jag anser att det inte har funnits några 

direkta risker under forskningsprocessen.  
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4 Empiri 

 

4.1 Sammanfattning av resultat 2006 – 2009  

I detta avsnitt sammanfattas resultatet från mallen 2006 – 2009 (Se bilaga 8.1) under variablerna 

hållbarhetsorganisation, redovisningsstandard, miljö, socialt ansvar och samhällsansvar.  

 

4.1.1 Hållbarhetsorganisation  

Sandvik definierar de tre viktigaste intressenterna genom åren som ägare, kunder och 

anställda och genom alla år finns det ett gediget arbete mellan intressenterna och företaget i 

form av intressentdialoger. För att kunna säkerhetsställa att ledningssystem, internkontroller 

och riskhantering fungerar finns en oberoende enhet – Group Assurance – som kontinuerligt 

följer upp organisationens verksamhet och kvartalsvis rapporterar till styrelsens 

revisionsutskott och koncernledning. Under åren använder sig Sandvik av något som kallas 

Investor Relation. Investor Relation, är företagets relation med kapitalmarknaden och 

aktieägare. Någonting som bara fanns under 2006 är deras tre kärnvärderingar – Open Mind, 

Team Spirit, Fair Play – något Sandvik beskriver som att förhålla sig till koncernens 

intressenter. Värderingarna är grundade i The Power of Sandvik, vilket är Sandviks namn på 

koncernens vision, strategi, mål och riktlinjer. Inför 2007 började Sandvik med Social 

Responsibility Investment (SRI)-analytiker, vilket betyder att Investor Relation för dialoger 

med SRI-analytikerna för att få värdefull information om vilka hållbarhetsfrågor Sandvik bör 

fokusera på och vad som bör redovisas. Under 2008 och 2009 inkluderades Sandvik i Dow 

Jones Index över sustainability, vilket betyder att Sandvik är bland de 10 % bäst rankade 

företagen sett ur tre perspektiv: ekonomisk framgång, miljömässiga prestationer och socialt 

ansvarstagande. 2009 tillkommer ytterligare fyra index som de ingår i – FTSE4Good som 

mäter resultat och prestanda hos företag som uppfyller globalt erkända normer för 

företagsansvar, ECPI Ethical Index Euro som innehåller 150 europeiska företag som är 

rekommenderade investeringar enligt SRI:s undersökningsmetod, Ethibel Excellence 

Investment Register som utvärderar företag över hela världen utifrån ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter samt Carbon Disclosure Leadership Index som inkluderar företag i 

Norden som har den bästa rapporteringen av koldioxiden.  
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4.1.2 Redovisningsstandard 

Sandvik använder sig av GRI G3. Under 2006 rapporterar de på nivå B medan de under 

övriga år uppnår nivå B+. De baserar hållbarhetsredovisningen utifrån årsredovisningslagen 

och vad Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) rekommenderar om Corporate 

Responsibility. Sandvik har antagit Account Ability’s AA1000APS principer för 

redovisningsskyldighet, vilket innebär ett internt arbete med att tydligt erkänna, ta ansvar för, 

och vara transparent med avseende på den hållbarhetsrelaterade påverkan som verksamheten 

ger upphov till. Dessutom innebär det att involvera intressenter i att identifiera och förstå 

hållbarhetsrelaterade frågeställningar samt att ta ansvar för, redovisa och förklara beslut, 

aktiviteter och resultat. KPMG är revisionsbyrån som översiktligt granskat innehållet i 

Sandviks hållbarhetsredo-visning utifrån FAR SRS rekommendation RevR 6.  

 

4.1.3 Miljö   

ISO 14001 är Sandviks miljöstandard. ISO är en standard för miljöledning och standarderna 

skapar ett miljöledningssystem som integreras i den befintliga verksamheten. 

Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och 

standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar (International Organization for 

Standardization, u.å). Biologisk mångfald tillkommer under 2007. Sandvik börjar med att 

redovisa REACH under 2008 vilket innebär att företag som tillverkar eller importerar 

kemiska ämnen i mängder om minst ett ton per år ska registrera dessa hos Europeiska 

kemikaliemyndigheten, ECHA. Ämnen som inte registreras får inte släppas ut på EU-

marknaden (kemikalieinspektionen, 2016). 2008 gick Sandvik med i The Greenhouse Gas 

Protocol vilket är en global standard för att mäta västhusgaser från privata och offentliga 

organisationer. GHG Protocol är världens mest använda redovisningsstandard av 

växthusgaser (Greenhouse Gas Protocol, u.å). Något som också inkluderades år 2009 är 

Polluter Pays Principle som innebär att den som orsakar skador i miljön ska betala de 

samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Under 2009 blev Sandvik mer beskrivande i 

vilka miljöfarliga ämnen de släpper ut och försöker minska på. Zinkmetoden (beskrivning hur 

återvinning av hårdmetall går till) rapporterades 2008 men försvann sedan år 2009.     

 

4.1.4 Socialt ansvar  

Sandvik jobbar med OHSAS 18001 vilket är ett ledningssystem för arbetsmiljö, vilket gör det 

möjligt för Sandvik att hantera deras arbetsmiljörisker. Vill du certifiera arbetsmiljöarbetet är 
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det OHSAS 18001 krav som måste uppnås (Swedish Standards Institute, u.å). Under 2008 gör 

Sandvik en analys av Asien, Afrika och Sydamerika då dessa världsdelar har enligt Sandvik 

höga risker när det gäller mänskliga rättigheter och arbetsrätt. 2009 går Sandvik med i 

European Work Council vilket är ett organ som representerar anställda inom Europeiska 

företag. Genom det organet blir de anställda informerade och konsulterade om viktiga beslut i 

Europa som kan påverka de anställdas arbetsmiljö (European Comission, u.å).  

 

4.1.5 Samhällsansvar  

Sandvik ansluter sig 2006 till OECD och går sedan ur (eller redovisar inte) 2007 och 2008. 

OECD rapporteras återigen 2009. OECD står för Organisation for Economic Co-operation 

and Development och deras mål är att förbättra människors ekonomiska och sociala situation 

runt om i världen. OECD arbetar med regeringar för att förstå vad som driver ekonomiska, 

sociala och miljömässiga förändringar (The Organisation for Economic Co-operation and 

Development, u.å). Sandvik tar upp ILO (The international Labour Organization) i sin 

hållbarhetsredovisning. ILO arbetar med mänskliga rättigheter och social rättvisa och för 

samman regeringar, anställda och fackföreningar i 187 medlemsstater, för att på så vis sätta 

arbetsstandarder, utveckla policys och främja bra arbetsförhållanden för kvinnor och män 

(International Labour Organization, u.å). 

2006 är det enda året som Sandvik har med tvångsarbete i sin hållbarhetsrapport. Barnarbete 

försvinner under 2007 och 2008 men tillkommer igen under 2009. 2008 tillkommer 

information om hur Sandvik hanterar kartell- och konkurrenslagar samt att det utförs extra 

kontroller av leverantörer i Kina och Indien där leverantörsrisken bedöms som stor. Under 

2008 och 2009 följs utvecklingen av korruption i länder där Sandvik verkar genom 

Transparency International, som är en organisation med målet att eliminera korruption i 

världen (Transparency International, u.å). 

 

2009 börjar Sandvik rapportera om olika samhälleliga insatser, så som att erbjuda 

examensarbete till högskolor, blodgivning, sponsring till olika idrottsklubbar och att hjälpa 

hemlösa. Sandvik bedriver också ett stort arbete mot HIV och AIDS där de erbjuder 

utbildning om sjukdomarna. Även gratis kondomer och antiretrovirala läkemedel erbjuds.  
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4.2 Sammanfattning av resultat 2010–2013 

I detta avsnitt sammanfattas resultatet från mallen 2010 – 2013 (Se bilaga 8.2) under 

variablerna hållbarhetsorganisation, redovisningsstandard, miljö, socialt ansvar och 

samhällsansvar.  

 

4.2.1 Hållbarhetsorganisation  

Sandvik inkluderas alla år, förutom 2012, i Dow Jones Sustainability Index. Andra viktiga 

Index som Sandvik har inkluderats i är FTSE4good, ECPI Ethical Index Euro och Ethibel 

Excellence Investment Register. Sandvik blir 2012 och 2013 utnämnt till ett av världens mest 

innovativa företag av Thomas Reuters och Forbes. Sandvik har ett starkt arbete med Group 

Assurance och SRI-analytiker. Sandviks skriver att deras viktigaste intressenter är ägare, 

medarbetare, kunder leverantörer och samhället. Under 2012 tillkommer en ansvarig över 

CSR frågor och under 2013 tillsätts en hållbarhetschef över koncernen och ett 

hållbarhetssamordningsteam som kallas Sustainable Buisness bildas. 2012 och 2013 går 

Sandvik med i olika hållbarhets- och samhällsforum som FN Global Compact och Battle of 

the numbers. Battle of the numbers är ett initiativ för att öka kvinnliga medarbetare på 

ledande positioner. Sandvik bestämmer sig under 2013 att de ska ta fram en ny vision – ”We 

set the industry standard” – vilket innebär att de ska bli marknadsledande inom sin bransch 

och att företag ska lära sig av dem. Sandvik utgår följande fyra kärnvärden: Customer Focus – 

”Vi strävar ständigt efter att överträffa våra kunders förväntningar och göra det möjligt för 

dem att bli mer framgångsrika i sin verksamhet”, Innovation – ” Vi formar framtiden genom 

att ständigt sträva efter att hitta banbrytande lösningar i hela vår verksamhet”, Fair Play – ”Vi 

arbetar och gör affärer på ett hållbart och ansvarsfullt sätt”, Passion to Win – ”Vi är 

engagerade och drivs av att göra vårt företag till det ledande i branschen”. Sandvik börjar göra 

olika analyser av vad hållbarhetsredovisnigen bör innehålla och vad media och samhället 

efterfrågar i deras rapportering av hållbarhetsarbete. 2013 börjar Sandvik använda sig av 

sociala plattformar som LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram.  

 

4.2.2 Redovisningsstandard  

Sandvik redovisar enligt GRI G3, FAR, AA1000AS/APS, ÅRL, SFF rekommendationer och 

KPMG är deras revisionsbyrå. Sandvik har även med ett GRI-index i 

hållbarhetsredovisningen.  
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4.2.3 Miljö 

Standarderna som Sandvik applicerar är ISO 14001 under 2010 – 2013. 2011 tillkommer ISO 

2600 och 50001 tillkommer 2012 – 2013. Sandvik är medlemmar i REACH och international 

Energy Agency som vill försäkra sig om att deras 30 medlemsländer får tillgång till pålitlig, 

prisvärd och ren energi (IEA, u.å). 2010 och 2011 är Sandvik med i The Greenhouse Gas 

Protocol, men 2013 ersätter Sandvik det programmet med Clean Shipping Index istället. 

Make it Count är en 18 månader lång kampanj där Sandvik visar att miljö, hälsa och säkerhet 

är de frågor som är högt prioriterade i organisationen. Raw Materials Board möjliggör 

minskning för Sandvik av lagerhållning med volfram.  

 

4.2.4 Socialt ansvar  

Sandvik utgår från OHSAS 18001 och ytterligare en standard från 2012 – SA 8000 – som ska 

se till att Sandvik utvecklar, upprätthåller och tillämpar regler inom socialt ansvar på 

arbetsplatsen. Ett nytt program som tillkom 2012 är ”Zero Harm” där Sandviks mål är att det 

ska vara noll skadade och noll dödsfall inom koncernen. Sandvik arbetar med utveckling av 

kompetenser inom koncernen med hjälp av olika utvecklingssamtal, utbildning av chefer om 

deras mångfaldsstrategi samt en HR-strategi där ledarskapsutveckling, successionsplanering 

och talangutveckling, Employer Branding och mångfald ingår. Sandvik inför ett hälsoprogram 

under 2013 för att öka medarbetarnas välmående.  

4.2.5 Samhällsansvar  

Samhällsansvarsarbetet grundar sig på OECD, FN, ILO och Transparency Internationals 

regler och standarder. Sandvik bedriver en betydande satsning på HIV/AIDS utbildning och 

även satsningar inom samhälleliga områden såsom blodgivning, hjälp vid naturkatastrofer och 

samarbete med högskolor. 2011 slöt sig Sandvik samman med den japanska staten i ett 

elbesparingsprogram för den jordbävning som skedde i Japan det året. Sandvik inför loka 

CSR-revisorer för att kunna utvärdera om deras leverantörer uppfyller Sandviks 

leverantörskod. Från 2012 sker det utvärderingar av Sandviks leverantörer som anses vara i 

riskområden. Utvärdering av leverantörerna behandlar affärsetik, mutor, minimiålder, 

minimilön, miljöfrågor samt hälsa och säkerhet. Sandvik går 2013 med i Group Compliance 

vilket är ett forum för nolltolerans mot mutor, och innebär E-learning-modul som är en 

utbildning om just mutor. Andra samhällsforum som Sandvik går med i under 2013 är US 
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securities and Exchange Commission, Tungsten Industry – Conflict Minerals Council, Hope 

school-projekt.  

 

4.3 Sammanfattning av resultat 2014 - 2016 

I detta avsnitt sammanfattas resultatet från mallen 2014 – 2016 (Se bilaga 8.3) under 

variablerna hållbarhetsorganisation, redovisningsstandard, miljö, socialt ansvar och 

samhällsansvar.  

 

4.3.1 Sammanfattning  

Under 2016 integrerar Sandvik sin hållbarhet med årsredovisningen, vilket innebär att det i 

årsredovisningen finns ett avsnitt som heter hållbarhetsnoter, där hänvisningar görs till de 

sidor i årsredovisningen där hållbarhetsmålen tas upp. Då det inte längre finns en separat 

hållbarhetsredovisning, blir det svårt att jämföra hur 2016 står sig i förhållande till 2014 och 

2015. Av den anledningen inkluderas inte 2016 i summeringen nedan.   

 

4.3.2 Hållbarhetsorganisation  

Sandvik är medlemmar i FN Global Compact och inkluderas i FTSE4Good, Ethibel 

Excellence Investment Register. Sandvik har gått med i olika forum, Swedish Leadership for 

Sustainable Development (SLSD), Swedish International Development Cooperation Agency 

(Sida) och FNs globala mål. Sandvik behåller sin vision ”We set the industry standard” vilket 

betyder att de ska bli marknadsledande inom sin bransch och att företag ska lära sig av dem. 

Sandvik utgår från fyra olika kärnvärden: Customer Focus – ”Vi strävar ständigt efter att 

överträffa våra kunders förväntningar och göra det möjligt för dem att bli mer framgångsrika i 

sin verksamhet”, Innovation – ” Vi formar framtiden genom att ständigt sträva efter att hitta 

banbrytande lösningar i hela vår verksamhet”, Fair Play – ”Vi arbetar och gör affärer på ett 

hållbart och ansvarsfullt sätt”, Passion to Win – ”Vi är engagerade och drivs av att göra vårt 

företag till det ledande i branschen. Sandvik har definierat sina intressenter till 

kapitalmarknaden, affärspartners, medarbetare och samhället, för att på så sätt kunna 

implementera sin väsentlighetsanalys över vad varje intressentgrupp tycker att Sandviks 

hållbarhetsrapport bör innehålla. Denna information sammanställs sedan av Sandviks 

Sustainable Business. 2014 – 2016 inleder Sandviks VD med ett eget kapitel om hur Sandviks 

hållbarhetsarbete har varit under året och företagets framtida planer. Sandvik använder sig av 
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sociala medier som LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Sandvik fick dessutom 

framföra sina erfarenheter av hållbarhetsarbete på Sustainable Development Goals konferens.  

 

4.3.3 Redovisningsstandard  

Sandvik rapporterar enligt GRI G4 och ligger på en nivå Core. Sandvik förhåller sig också till 

FAR, ÅRL och SFF, och deras revisionsbyrå är KPMG. 

 

4.3.4 Miljö 

Sandvik använder miljöstandarder ISO 14001, 50001. Genom ett nystartat program inom 

företaget, ska material köpas tillbaka från deras kunder för att sedan kunna återanvändas. De 

gjorde kartläggningar av Kina och Indien, där vattentillgångarna är låga, för att kunna göra en 

utvärdering hur Sandvik ska kunna jobba med effektiv vattenanvändning.  

 

4.3.5 Socialt ansvar  

Sandvik använder OHSAS 18001 som sitt ledningssystem för arbetsmiljö. Uppförandekod, 

olyckor, mångfald, utbildning, arbetsmiljö, utvecklingssamtal, anställningsvillkor, 

sjukfrånvaro och jämställdhet tas upp på ett eller annat vis. En viktig del för Sandvik är deras 

Sustainable Supplier management för att vidareutveckla och integrera hållbarhetsperspektivet 

i inköpsprocessen. Ett globalt team som består av 35 hållbarhetsexperter stöttar regionerna 

Latinamerika, EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), Sydasien och Ostasien. Sandvik har 

utbildningar om sin uppförandekod ”It’s in Our Hands” för leverantörerna, men också för de 

platsrevisorer som på plats granskar och informerar högriskleverantörerna i respektive land.   

”Speak Up" är ett rapporteringsverktyg som tillhandahålls av tredje part och hanteras av 

Sandvik. Systemet ger såväl deras egna medarbetare som externa intressenter möjlighet att 

rapportera problem och misstankar om överträdelser av koden. 

Sandvik är med i ”Zero Harm” vilket betyder att Sandvik strävar efter noll olycksfall och noll 

döda. Tungsten Industry – Conflict Minerals Council (TI-CMC) är ett initiativ som syftar till 

att säkerställa att volframbaserade produkter uppfyller (TI-CMC) om att vara konfliktfria. 

”Händer och fingrar” bidrar till att öka medvetenheten och därmed minska skadefrekvensen 

inom Sandvik och ett ”Speaking Saftey” program som riktar sig mot säljarna av 

gruvutrustning med syfte att säljarna ska känna sig mer bekväma att prata om produkternas 

säkerhetslösningar med kunderna. Coromant Bright Yellow Challange är en intern tävling 

som Sandvik har med fokus på innovation. Alla delar av organisationen från alla olika delar i 
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världen får vara med och delta, vilket ska bidra till att använda den fulla potentialen hos 

Sandviks medarbetare.  

 

4.3.6 Samhällsansvar  

Sandvik arbetar starkt mot mutor och all form av korruption, där de har utbildningar med 

medarbetare och chefer om korruption och mutor. Sandvik samarbetar även med 

skattemyndigheter i olika länder för att minska skatterisker och samtidigt säkra efterlevnaden 

av skattelagar. Ebola utbröt i Afrika under 2013 och Sandvik arbetade då nära säkerhets- och 

hälsoteam för att garantera sina medarbetare hälsa och välmående. Sandvik har startat ett 

globalt traineeprogram för att attrahera talanger inom ledarskap. Kriteriet för att bli utvald är 

att deltagarna måste ha en förmåga att engagera andra medarbetare och utveckla såväl 

verksamheten och sig själva för att framgångsrikt kunna genomföra Sandviks strategi.  

Sandvik har ett starkt program mot HIV/AIDS och arbetar nära Näringslivets internationella 

råd (NIR) och med stöd av Swedish Workplace HIV and Aids Programme (SWAHP). 

Sandvik erbjuder utbildningar till drabbade och deras familjer på nästan 300 arbetsplatser i 

drabbade områden i världen. Sandvik samarbetar med högskolor och engagerar sig varje år i 

en rad globala och lokala samhällsprojekt och organisationer, som exempelvis 

examensarbeten, barnrättsfrågor, hälsa och utbildning.   

 

4.4 Resultat av intervju 

I detta avsnitt presenteras intervjufrågor och intervjusvar. 

 

Hur ser Sandviks process med hållbarhetsredovisningen ut?  

Ja, det är otroligt mycket tid som läggs ner på hållbarhetsredovisningar. Tid i egna anställdas 

och kostnader från externa partner som är inne och granskar så att vi faktiskt kan stå för det vi 

säger. Det ger en otrolig trovärdighet till en hållbarhetsrapport om en tredje part har varit inne 

och granskat och bekräftar det vi har gjort. Det blir en väldigt effektiv berättelse om vad vi 

har gjort under året och hur vi har format oss mot den strategi vi har satt. Tycker också att det 

kan finnas ett bra värde i att vi berättar vad vi gör och att det faktiskt är så. 

Hållbarhetsredovisningen blir också vårt ansikte utåt för de som kanske inte känner till oss så 

mycket. Där går det att läsa om oss och förstå vilka vi verkligen är. 
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Hur har er hållbarhetsredovisning förändrats genom åren? 

Vi började med CSR och då infördes ISO 14001 standard och OHSAS 1800 certifiering mot 

miljö. Det var inget yttre krav utan något som vi på Sandvik tyckte var rätt sak att göra. CSR 

har fortsatt växa sig starkare, speciellt mot underleverantörsledet. Vi har även gått med i FN 

Global Compact och andra stora strukturer som vi har skrivit under på. Vi använder oss av en 

väsentlighetsanalys där frågor ställs till oss själva, kunder och leverantörer för att få fram det 

väsentliga som behöver vara med i rapporten. Sandvik är väldigt bra på att omvärldsspana och 

inser att samhället och intressenter efterfrågar att företag ska kunna svara på vad de gör med 

exempelvis klimatfrågan. Det går inte längre att inte prata om vad du gör för hållbarheten. 

 

Hur rapporteras ert hållbarhetsarbete? 

Vi använder oss av GRI:s ramverk och Dow Jones kriterier. Dow Jones kriterier ändras år 

från år och det blir hela tiden tuffare och tuffare att vara med. PWC går in varje år 

och granskar alla svar vi ger till Dow Jones, så det bekräftar att vi faktiskt har gjort det vi 

säger, så Dow Jones ger en fantastisk trovärdighet. 

 

För vem utvecklar ni hållbarhetsrapporter? 

 Jag tror det är ett viktigt samspel mellan intressenter och för vår egen skull. Intressenterna 

hjälper oss att förstå inom vilka områden vi som företag behöver utvecklas och bli bättre och 

vi försöker förstå vart intressenterna vill. Vi har gått med i någonting som kallas Science 

Based Targets, vilket är en motkraft mot så kallad green washing eftersom vi vill visa att vi 

faktiskt står för det vi skriver om i hållbarhetsredovisningen, och att det inte bara är en fasad 

för att locka kunder. 
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5. Analys  

I detta avsnitt svarar jag övergripande på mina inledande frågeställningar: 

• Hur ser Sandviks hållbarhetsredovisning ut? 

• Hur Sandviks hållbarhetsredovisning har förändrats över tid?  

• Vilka hållbarhetforum Sandvik har valt att gå med i?  

• Vilka drivkrafter ligger bakom att Sandvik satsat på en välutvecklad 

hållbarhetsredovisning? 

 

5.1 Empiri 

Sandviks hållbarhetsredovisning har förändrats drastiskt under åren. 2006 hade rapporten 12 

sidor och när de slutade med en separat rapport 2015, hade den 35 sidor (med en pik på 56 

sidor under 2014). Förändringen i antal sidor i hållbarhetsrapporten, beror på att Sandvik har 

börjat rapportera mer ingående om deras hållbarhetsarbete, det kan tänkas att intressenter och 

samhället genom åren ökat deras efterfrågan om att få en mer detaljerad insyn i vad som 

händer i företaget och på så vis kan det förklaras till varför antalet sidor har ökat. Som kan 

avläsas i mallarna, har texten under respektive variabel ökat varje år. Sandvik går med i olika 

organisationer så som FN Global Compact och Dow Jones index. Det går klart och tydligt att 

avläsa i mallarna att hållbarhetsorganisation, socialt ansvar och samhällsansvar är de 

variabler som har ökat mest under åren.   

 

Hållbarhetsorganisation är en av de variabler som har ökat mest i antal nyckelord mellan 

2006 och 2016. Intressenter nämns under alla år och Sandviks förhållande gentemot dem med 

Group Assurance intressentdialoger, väsentlighetsdialoger och SRI-analytiker. I variabeln 

nämns också alla forum som Sandvik deltar i, tillexempel, DJSI, FTSE4Good, ECPI Ethical 

Index Euro och Ethibel Excellence Investment Register. Under 2012 tillsätts en chef över 

CSR och från och med 2013 börjar Sandvik använda sociala medier. Under denna variabel tas 

intressenter och forum som Sandvik valt att gå med i upp. Eftersom att variabeln har ökat 

under åren, kan det tänkas vara en indikation över att både intressenter och samhället har gjort 

ett avtryck på denna variabel. Genom att gå med i olika forum för att försöka bygga 

legitimitet gentemot intressenter och samhället. Men även att intressenter och samhället i 

högre grad efterfrågar en god hållbarhetsredovisning, så kan Sandvik möjligen på det sättet 

öka förtroendet mot intressenter och samhället. 
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Redovisningsstandard är relativt konstant. Sandvik använder sig av GRI:s ramverk under alla 

år och 2014 byter Sandvik från G3 till G4. Sandvik utgår också från FAR RevR 6, ÅRL, SFF. 

2014 slutar de redovisa om Account Ability. KPMG är deras revisorer 2006 – 2016. 

Anledningen till att variabeln inte har förändrats mer kan bero på att GRI:s ramverk redan är 

välutvecklat. När det väl sker en förändring inom ramverket så applicerar Sandvik den 

förändringen. På det viset kan det tänkas att Sandvik försöker bygga legitimitet för deras 

hållbarhetsredovisning genom att använda sig av ett välkänt ramverk och en väletablerad 

revisionsfirma. 

 

 

Miljö är relativt konstant. Sandvik använder sig av ISO 14001 och 50001 från 2012. De 

rapporterar om CO2, energi, vatten, avfall, råvaror, utsläppsrätter, återvinning, och kemikalier 

varje år. De går med i olika forum tillexempel International Energy data Service, The 

Greenhouse Protocol och REACH. Miljöfrågan uppmärksammas hela tiden, kanske var miljö 

för företag lika viktigt 2006 som 2016 och att det kan vara en anledning till att variabeln inte 

har förändrats. Eller så är miljö viktigare 2016 än 2006 men att Sandvik inte har lyssnat 

tillräckligt på samhället och deras intressenter och på så vis finns det inga större förnedringar i 

denna variabel.   

Socialt ansvar rapporterar Sandvik genom OHSAS 18001. Uppförandekod, olyckor, 

mångfald, utbildning, arbetsmiljö, utvecklingssamtal, anställningsvillkor, sjukfrånvaro, 

jämställdhet och granskning av riskleverantörer rapporteras varje år. ”Zero Harm” börjar 2012 

och är ett drivande program som fortsätter till 2016. 2010 börjar Sandvik med analyser av 

riskleverantörer. Under variabeln tillkommer och försvinner en hel del mellan varje år och 

exempelvis rapporterade Sandvik om ett hälsoprogram för medarbetarna 2013. 2014 togs inte 

programmet upp, utan då tillkommer något annat som exempelvis ”Händer och fingrar”. En 

av Sandviks intressenter är de anställda, genom att de anställda inte vill att dödsolyckor eller 

att någon skadar sig på jobbet. Kan Sandvik genom att rapportera om anställningsvillkor och 

gå med i t.ex. Zero Harm försöka bevisa för deras medarbetare att de försöker ta ställning mot 

olyckor och orättvisor på jobbet. På det viset kan intressenter ha haft en påverkan på denna 

variabel.  
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Samhällsansvar har också ökat mycket vad gäller antal nyckelord under åren. Den 

övergripande rapporteringen sker inom korruption, mänskliga rättigheter, mutor, lagar, kartell 

och konkurrens och dessa är deras huvudfokus inom samhällsansvar. Inom huvudområdena, 

byts olika forum ut under åren. Det rapporteras även varje år om OECD, FN, ILO och 

HIV/AIDS. Från och med 2010 börjar Sandvik rapportera om samhällsengagemang som 

samarbeten med högskolor, blodgivning och donationer. Exempelvis rapporterade Sandvik 

om ett hälsoprogram för medarbetarna 2013 och 2014 så togs ingenting om detta upp. 

Möjligen är det så att företag behöver ta ett större samhällsansvar 2016 än vad de behövde 

göra 2006 och att detta efterfrågas av intressenter och samhället. Eftersom att variabeln har 

ökat varje år så kan det vara en indikation på att intressenter och samhällets ökade tänk kring 

samhällsansvar kan ha haft en påverkan på variabeln.  

 

 

5.2 Externt perspektiv på hållbarhetsredovisning  

Det optimala för företag, kan tänkas vara att driva ett oseriöst hållbarhetsarbete, men med en 

så pass bra hållbarhetsredovisning att den ökar legitimiteten och ryktet hos företaget. Ett 

företag som gör allting rätt i hållbarhetsredovisningen, de pratar om vad de gör för klimatet 

och för deras anställda, de pratar om hur de jobbar med leverantörer och att inga mutor eller 

barnarbete ska existera. Hållbarhetsredovisningen blir en teaterpjäs där intressenterna och 

samhället är publiken, men bakom kulisserna gör företaget ingenting för miljön. På det sättet 

skulle företag kunna maximera vinsten, eftersom inga egentliga försök görs för en hållbar 

framtid.  

 

Å andra sidan har vi Sandvik, ett företag som enligt DJSI och andra hållbarhetsforum 

utvecklar en excellent hållbarhetsredovisning. Men varför gör Sandvik detta gedigna arbete 

med att utveckla en hållbarhetsredovisning varje år? Som Schaltegger och Hörisch (2017) 

säger, så är ett vinstdrivande syfte inte förklaringen till att upprätta en hållbarhetsredovisning, 

utan det är för att skapa en legitimitet hos samhället och intressenter. Sandvik som företag kan 

anses enligt Røvik (2000) befinna sig inom symbolperspektivet där Sandviks mål med 

organisationen blir att försöka spegla samhällets normer och värderingar så att 

förhoppningsvis legitimitet uppstår. Sandvik försöker skapa ett ansikte utåt, genom att visa i 

sin hållbarhetsredovisning att de tar hållbarhetsfrågor seriöst och bygger på så sätt legitimitet 

(He & Jansson, 2009).  
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Intressentmodellen säger att Organisationer som värdesätter sina intressenter kommer att få 

mer information från intressenterna. På så vis kan Sandvik bli mer attraktiva marknadsaktörer, 

till skillnad från de som inte värdesätter och har en bra relation gentemot sina intressenter, det 

kan förklara valet till att Sandvik gör en väletablerad hållbarhetsredovisning.  

Beare, Buslovich och Searcy (2013) säger att företag faktiskt bryr sig och vill visa sitt 

engagemang för hållbarhet – och samhällsproblem. Studien tyder på att Sandviks 

hållbarhetsredovisning har ökat i antal sidor under åren. Empirin visar att Sandvik rapporterar 

alltmer under varje variabel och variabeln Hållbarhetsorganisationen. Vilket kan tyda på 

Sandviks ökade kommunikation med samhället och intressenter. Sandvik använder sig av 

intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och analytiker för att avgöra vad som ska rapporteras 

i hållbarhetsredovisningen. Sandviks hållbarhetsredovisning tyder på ett arbete med 

samhällsansvaret. Eftersom Sandvik är en global koncern med leverantörer över hela världen, 

kan det anses som viktigt att Sandvik visar hur de hanterar sina leverantörer. Sandvik utför 

handlingar som ”egentligen inte” behövs utföras. De driver exempelvis ett arbete mot 

HIV/AIDS genom att erbjuda utbildningar om sjukdomen till drabbade och deras familjer och 

även läkemedel. Respondenten uttalar också i intervjun, att det i dagens samhälle inte går att 

inte bry sig om vad som händer runt om i världen, vilket kan ses som en av anledningarna till 

det engagemang som läggs ner. 

 

Fagerström och Hartwig (2016) menar att intressenter, press från konsumenter och 

investerare, kan vara en bidragande faktor till att Sandvik upprättar en hållbarhetsredovisning, 

och att utformningen av hållbarhetsrapporten kommer från samtal via Investor Relations, 

alltså samtal med intressenter där de pekar på saker som bör tas upp i rapporten. Detta att 

kommunicera med intressenter, är något Searcy och Buslovich (2013) påpekar att företag 

måste bli bättre på. När Sandvik kommunicerar med intressenter kan en starkare relation 

mellan företaget och intressenterna skapas, vilket kan leda till att Sandvik blir en stark aktör 

på marknaden. Harrison, Freeman & Cavalcanti Sa de Abreu (2015) säger dock att det är svårt 

att tillfredsställa intressenterna. Hållbarhetsredovisning och tredje part kan vara ett sätt för 

Sandvik att marknadsföra sig ut mot intressenterna, vilket kan tyda på att Sandvik har lyssnat 

på det intressenterna begär och sedan visar upp det i hållbarhetsredovisningen. På så vis ökar 

även legitimiteten och problemet med att tillfredsställa intressenterna försvinner. 

 



 
 

30 
 

 

5.3 Internt perspektiv på hållbarhetsredovisningen  

Sandviks hållbarhetsredovisning tyder på att Sandvik pratar mycket om anställningsvillkor 

och hur leverantörer i riskområden ska hanteras. De går med i olika program som Zero Harm 

för att visa att de vill ha en nollvision med noll skadade och döda inom Sandvik och de 

arbetar för att mer kvinnor ska jobba inom Sandvik. 

 

Hållbarhetsredovisningen i det här fallet ses utifrån ett internt perspektiv. Sandvik försöker bli 

en arbetsplats med många kvinnor och där förhoppningsvis ingen far illa. Searcy & Buslovich 

(2013) menar att företag internt vill visa sina framsteg, det kan tänkas att Sandvik försöker 

göra likadant när de vill visar upp sina framsteg internt för att försöka skapa en känsla hos 

medarbetarna och framtida medarbetare att Sandvik är ett bra ställe att jobba på. Enligt 

Sandviks hållbarhetsredovisning lägger de vikt vid att analysera hur deras underleverantörer 

sköter sitt arbete och anställer platsrevisorer som har utbildningar med leverantörer i 

riskområden. Det är också internt som det sker stora förändringar i antalet forum som Sandvik 

väljer att involvera företaget och de anställda i. Exempelvis börjar Sandvik 2014 med 

”Händer och fingrar”, en policy som efter det året inte rapporteras mer. Dessa förändringar, 

med att inkludera och exkludera policys under åren, kan förklaras av Searcy och Buslovich 

(2013). De menar att rapporten har använts till att få en intern medvetenhet eftersom det 

internt skiftar i vad som behövs fokuseras på mellan åren.  

 

5.4 Att visa upp redovisningen för intressenter 

Legitimitetsteorin förklarar sambandet mellan hur företag och samhället, att samhället vill 

förstå hur företag hållbarhetsredovisar, det kan vara en bidragande faktor till att Sandvik 

väljer att inkluderas i DJSI och andra hållbarhetsforum. Där DJSI och de andra forumen 

undersöks av tredje part för att styrka hållbarhetsredovisningen innehåll.  

För Sandvik räcker det inte bara med att diskutera det väsentliga som ska vara med i 

hållbarhetsredovisningen med intressenter, utan Sandvik går också med i olika hållbarhets-

forum som exempelvis DJSI och ECPI Ethical Index Euro. Allt för att försöka visa samhället 

och intressenter att Sandviks hållbarhetsredovisning är legitim. För att få inkluderas i dessa 

index måste en tredje part, i det här fallet PWC, granska och undersöka att det Sandvik 

rapporterar om verkligen görs. Respondenten säger att det skapar en trovärdighet gentemot 

Sandvik när en tredje part har granskat organisationen. Sandvik använder sig av DJSI:s 
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logotype varje år de inkluderas och det kan ses som ett sätt att ”skryta” om företaget och 

möjligtvis öka företagets rykte. Samtidigt som det kan skapa en trovärdighet kan det också 

leda till att Sandvik attraherar nya investerare och aktieägare (Searcy & Elkhawas, 2012).  

 

Sandvik har hållbarhetsredovisat innan den nya lagen kom. Detta kan enligt Searcy och 

Buslovich (2013) resultat bero på att företag faktiskt inte har tid att vänta på ett lagkrav. 

Samhället rör sig snabbare än den tid det tar för riksdagen att besluta om ny lag, och företag 

måste försöka anpassa sig till samhällets förändringar. Det finns alltså inte tid att vänta på en 

ny lag. Vad kan då Sandvik och andra företag få ut av en ny lagstiftning? Respondenten tar 

upp greenwashing, ett fenomen där företag framstår som mer miljömedvetna än de egentligen 

är. Det här kan bli ett problem för företag med en seriös hållbarhetsredovisning. Företags 

arbete för en hållbar utveckling, kan förstöras av företag som inte arbetar seriöst med hållbar-

hetsfrågor. För att försöka säkerställa trovärdighet och att bygga legitimitet kring sin 

hållbarhetsredovisning, kan företag tvingas att gå med i ytterligare en miljöorganisation 

(Science Based Targets). Sandvik och andra företag borde alltså se lagkravet som någonting 

positivt, då det kan leda till en standardisering som förhoppningsvis motverkar greenwashing, 

utan att Sandvik och andra företag behöver gå med i ytterligare hållbarhetsforum.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras en slutsats och tankar kring framtida forskning. 

 

Genom att göra ett gediget arbete med en hållbar utveckling och visa det genom 

hållbarhetsredovisningen, kommer företag som Sandvik förmodligen ha en ökad chans att 

bygga legitimitet och locka nya intressenter. Det kan tänka sig att Sandvik har kommit dit de 

är idag med hållbarhetsrapporteringen för att de dels bryr sig om miljön men också för att de 

enligt intervjun är bra på att omvärldsspana vad som är rådande i samhället. Från intressenter 

och samhället kan det tänka sig att Sandvik ser att efterfrågan på hållbarhetsredovisning är 

mer omfattande idag än när Sandvik startade sin hållbarhetsredovisning 2006 och det kan vara 

en förklaring till varför rapporteringen har ökat i antalet sidor. Intressenternas och samhällets 

påverkan på utvecklingen av Sandviks hållbarhetsredovisning har förmodligen skett i 

samklang med Sandviks ökande intresse av vad intressenter vill se i hållbarhetsredovisningen. 

Att vissa variabler har ökat mer genom åren kan bero på att intressenter och samhället 2016 

efterfrågar t.ex. ett större samhällsansvar för företag än vad som gjordes 2006. Miljö är en 

variabel som det borde ha skett större förändringar i än vad som mellan 2006 – 2016 kan 

avläsas, kanske beror det på att Sandvik inte har lyssnat tillräckligt på vad intressenter och 

samhället efterfrågar ur ett miljöperspektiv, och på grund av det har inte variabeln förändrats 

så speciellt mycket under åren.  Det fungerar inte längre att bara bry sig om vinstmaximering, 

utan i dagens samhälle gäller det att bry sig om miljön, om företag vill inkluderas i olika 

hållbarhetsforum och på det viset rankas som de bättre i världen inom hållbarhetsredovisning. 

 

6.1 Framtida forskning  

Det skulle vara av intresse att undersöka lönsamheten hos ett företag (inom samma affärs-

område som Sandvik) som inte upprättat en hållbarhetsredovisning innan lagstiftningen kom.  

 Det vore även intressant med forskning kring hur utvecklingen av lagen ska ske, i syfte att 

motverka greenwashing.  
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8 Bilagor 
I detta kapitel finns mallar och stödord från Sandviks hållbarhetsrapportering 2006 - 2016 

8.1 Bilaga 1: Sammanställning av Sandviks hållbarhetsredovisning 2006 - 2009  

  

 2006  2007 2008 2009 

Omsättning 

Mkr 

72 289 86 338 92 654 71 937 

Antal anställda  37 045 40 291 44 330 44 355 

Antal sidor i 

hållbarhetsredo

visningen 

12 8 14 12 

Hållbarhetsorga

nisation 

Intressentdialoger, 

(ägare, kunder, 

anställda),  

Investor Relation, 

Group Assurance, 

Open Mind, Team 

Spirit, Fair Play, 

Intressenterdialog

er (ägare, kunder, 

anställda), 

Investor relation, 

Group Assurance 

SRI-analytiker,  

  

 Intressentdialoger 

(ägare, kunder, 

anställda), Investor 

Relation, Group 

Assurance, SRI 

analytiker, Dow Jones 

World sustainability, 

Dow Jones STOXX 

Sustainability index  

Intressentdialoger, 

Intressenter (ägare 

medarbetare 

kunder), Investor 

Relation, Group 

Assurance, SRI 

analytiker, Dow 

Jones World 

sustainability, Dow 

Jones STOXX 

Sustainability index, 

FTSE4Good, ECPI 

Ethical Index Euro, 

ECPI SRI, Carbon 

Disclouser Index,   

Redovisningssta

ndard 

GRI G3 nivå B GRI G3 nivå B+, 

ÅRL, SFF, 

KPMG, Account 

Ability AA1000, 

FAR SRS RevR 6, 

GRI G3 B+, ÅRL, 

SFF, KPMG, 

AA1000APS, FAR 

SRS RevR 6,  

GRI G3 B+, SFF, 

KPMG, 

AA1000APS, FAR 

SRS RevR 6,  
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Miljö CO2, energi, ISO 

14001, vatten, avfall, 

råvaror, 

utsläppsrätter (ny 

införing av EU), 

återvinning, 

kemikalier, Energy 

data Service, 

Växthuseffekten 

CO2, energi, ISO 

14001, vatten, 

avfall, råvaror, 

utsläppsrätter, 

återvinning, 

kemikalier, 

Energy data 

Service, biologisk 

mångfald 

 

CO2, energi, ISO 

14001, vatten, avfall, 

råvaror, utsläppsrätter, 

återvinning, 

kemikalier, biologisk 

mångfald, Energy data 

Service, Europeiska 

kemikalielagstiftninge

n (REACH), The 

Greenhouse gas 

Protocol, zinkmetod   

CO2, energi, 

ISO14001, vatten, 

avfall, råvaror, 

utsläppsrätter, 

återvinning, 

kemikalier, 

biologisk mångfald, 

Energy data Service, 

REACH, the green 

house data Protocol, 

Polluter Pays 

Principle, ökat 

beskrivning av 

miljöfarliga ämnen 

(N2O, CH4, SO2, 

NOx) 

Socialt ansvar Olyckor, mångfald, 

utbildning, 

arbetsmiljö, 

utvecklingssamtal, 

anställningsvillkor, 

uppförandekod, 

sjukfrånvaro, 

jämnställdhet 

OHSAS 18001 

Olyckor, 

mångfald, 

utbildning, 

arbetsmiljö, 

utvecklingssamtal, 

anställningsvillkor

, uppförandekod, 

sjukfrånvaro, 

jämnställdhet, 

OHSAS 18001 

 

olyckor, mångfald, 

utbildning, arbetsmiljö, 

utvecklingssamtal, 

anställningsvillkor, 

uppförandekod, 

sjukfrånvaro, 

jämnställdhet, OHSAS 

18001, analys av Asien, 

Afrika och Sydamerika, 

fem indikationer 

(mångfald, rörlighet, 

personalomsättning, 

kompetensutvecklings

dagar) 

Olyckor, mångfald, 

utbildning, 

arbetsmiljö, 

utvecklingssamtal, 

anställningsvillkor, 

uppförandekod, 

sjukfrånvaro, 

jämställdhet, OHSAS 

18001, Analys av 

Asien, Afrika och 

Sydamerika, 

European Works 

Council 
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Samhällsansvar  Korruption, 

banarbete, 

tvångsarbete, mutor, 

OECD, ILO, 

mänskliga 

rättigheter, 

HIV/AIDS, gratis 

kondomer och 

antiretrovirala 

läkemedel, arbetsrätt  

Korruption, 

mänskliga 

rättigheter, 

HIV/AIDS, gratis 

kondomer och 

antiretrovirala 

läkemedel, 

arbetsrätt 

Korruption, mänskliga 

rättigheter, HIV/AIDS, 

gratis kondomer och 

antiretrovirala läkemedel, 

mutor, kartell och 

konkurrens, FN, ILO, 

extra kontroll av 

leverantörer i Kina och 

Indien, Transparency 

International  

Korruption, Mänskliga 

rättigheter, 

HIV/AIDS, gratis 

kondomer och 

antiretrovirala 

läkemedel, mutor, 

kartell och 

konkurrens, FN, ILO, 

Transparency 

International, 

barnarbete, OECD, 

samhällsengagemang 

(högskolor, 

donationer, sponsring, 

hjälpa arbetslösa, 

donationer vid 

naturkatastrofer, 

blodgivning) 
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8.2 Bilaga 2: Sammanställning av Sandviks hållbarhetsredovisning 2010 - 2013 

 

År 2010 2011 2012 2013 

Omsättning Mkr 82 654 94 084 98 529 87 328 

Antal anställda 47 064 50 030 48 742 48 040 

Sidor i 

hållbarhetsredovi

sningen 

12 13 28 44 

Hållbarhetsorgan

isation  

Dow Jones 

Sustainability 

World Index, 

Dow Jones 

Sustainability 

Europé Index, 

Group 

Assurance, 

intressentdialo

ger (ägare, 

medarbetare, 

kunder, 

leverantörer, 

samhället), 

SRI-analytiker, 

European 

Work Council, 

FTSE4Good, 

ECPI Ethical 

Index Euro, 

Ethibel 

Excellence 

Investment 

Register, 

aktieägare 

Dow Jones 

Sustainability 

World Index, 

Dow Jones 

Sustainability 

Europé Index, 

Group 

Assurance, 

intressentdialo

ger (ägare, 

medarbetare, 

kunder, 

leverantörer, 

samhället), 

SRI-analytiker, 

European 

Work Council, 

FTSE4Good, 

ECPI Ethical 

Index Euro, 

Ethibel 

Excellence 

Investment 

Register, 

aktieägare,  

CSR, Dow 

Jones 

Sustainability 

World Index, 

Dow Jones 

Sustainability 

Europé Index, 

Group 

Assurance, 

intressentdialo

ger, (ägare, 

medarbetare, 

kunder, 

leverantörer, 

samhället), 

SRI-analytiker, 

European 

Work Council, 

FTSE4Good, 

ECPI Ethical 

Index Euro, 

Ethibel 

Excellence 

Investment 

Register, 

CSR, Dow Jones 

Sustainability 

World Index, 

Group Assurance, 

intressent 

dialoger, (ägare, 

medarbetare, 

kunder, 

leverantörer, 

samhället), SRI-

analytiker, 

European Work 

Council, 

FTSE4Good, 

ECPI Ethical 

Index Euro, 

Ethibel 

Excellence 

Investment 

Register, ansvarig 

för CSR, Battle of 

the numbers, VD 

har ordet, FN 

global Compact, 

Thomson Reuters, 
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aktieägare, 

ansvarig för 

CSR frågor, 

Battle of the 

numbers, VD 

har ordet, One 

Sandvik, Fair 

Play, Open 

Mind, Team 

Spirit, 

Riodeklaration, 

Thomson 

Reuters 

hållbarhetschef, 

samordningsteam, 

Forbes Most 

innovative 

Companies, We 

set the industtry 

standard, 

Sustainable 

Business, 

väsentlighetsanaly

s 

(hållbarhetsredovi

sningen ska 

innehålla), 

Enterprise Risk 

Management 

(ERM), 

användning av 

(LinkedIn, 

Facebook, Twitter 

och Instagram) 

Redovisningsstan

dard  

GRI G3 B+, 

FAR RevR 6, 

AA1000AS/AP

S, ÅRL, SFF, 

KPMG  

GRI G3 B+, 

FAR RevR 6, 

AA1000AS/AP

S, ÅRL, SFF, 

KPMG 

GRI G3 B+, 

FAR RevR 6, 

AA1000AS/AP

S, ÅRL, SFF, 

KPMG 

GRI G3 B+, FAR 

RevR 6, 

AA1000AS/APS, 

ÅRL, SFF, 

KPMG 

Miljö ISO 14001, 

CO2, energi, 

vatten, avfall, 

råvaror, 

utsläppsrätter, 

återvinning, 

kemikalier, 

ISO 14001, 

CO2, energi, 

vatten, avfall, 

råvaror, 

utsläppsrätter, 

återvinning, 

kemikalier, 

ISO 14001, 

CO2, energi, 

vatten, avfall, 

råvaror, 

utsläppsrätter, 

återvinning, 

kemikalier, 

ISO 14001, CO2, 

energi, vatten, 

avfall, råvaror, 

utsläppsrätter, 

återvinning, 

kemikalier, 

REACH, 
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REACH, 

International 

Energy Agency 

Dataservice, 

The 

Greenhouse 

Gas Protocol, 

ökad 

beskrivning av 

miljöfarliga 

ämnen (N2O, 

CH4, SO2, 

NOx) 

REACH, 

International 

Energy Agency 

Dataservice, 

The 

Greenhouse 

Gas Protocol, 

ökad 

beskrivning av 

miljöfarliga 

ämnen (N2O, 

CH4, SO2, 

NOx), ISO 

26000 

REACH, 

International 

Energy Agency 

Dataservice, 

ökad 

beskrivning av 

miljöfarliga 

ämnen (SO2, 

NOx), ISO 

2600, ISO 

50001, 

Markförorenin

gar 

International 

Energy Agency 

Dataservice, ökad 

beskrivning av 

miljöfarliga 

ämnen (N2O, 

CH4, SO2, NOx), 

ISO 2600, ISO 

50001, 

markföroreningar, 

Make it Count, 

Raw Materials 

Board, Employer 

branding, Clean 

Shipping Index, 

analys av vatten 

tillgångar i Indien 

och Kina 

Socialt ansvar OHSAS 18001, 

Uppförandekod

, olyckor, 

mångfald, 

utbildning, 

arbetsmiljö, 

utvecklingssam

tal, 

anställningsvill

kor, 

sjukfrånvaro, 

jämnställdhet, 

individuell 

utvecklingspla

n, analys av 

OHSAS 18001, 

Uppförandekod

, olyckor, 

mångfald, 

utbildning, 

arbetsmiljö, 

utvecklingssam

tal, 

anställningsvill

kor, 

sjukfrånvaro, 

jämnställdhet, 

individuell 

utvecklingspla

n, analys av 

OHSAS 18001, 

Uppförandekod

, olyckor, 

mångfald, 

utbildning, 

arbetsmiljö, 

utvecklingssam

tal, 

anställningsvill

kor, 

sjukfrånvaro, 

jämnställdhet, 

analys av 

Asien, Afrika 

och 

OHSAS 18001, 

Uppförandekod, 

olyckor, 

mångfald, 

utbildning, 

arbetsmiljö, 

utvecklingssamtal, 

anställningsvillkor

, sjukfrånvaro, 

jämnställdhet, 

analys av Asien, 

Afrika och 

Sydamerika, Zero 

harm, Globalize 

and localize, Lost 



 
 

43 
 

Asien, Afrika 

och 

Sydamerika  

Asien, Afrika 

och 

Sydamerika, 

HR-strategi, 

Diversity 

management 

program, 

Diversity and 

Inclusion 

Workshops, 

Medarbetarenk

ät 

Sydamerika, 

Zero harm, 

Sandvik People 

Strategy, 

utbildning av 

380 chefer om 

mångfald 

(mångfaldsstrat

egi), SA 8000 

Time Injury 

Frequency Rate 

(LTIFR), 

hälsoprogram 

(balans 

mellanarbete och 

fritid, 

stresshantering, 

kost/viktminsknin

g och 

rökavvänjning), 

Global Corporate 

Challenge (GCC), 

HR-strategi 

(ledarskapsutveck

ling), 

successionsplaneri

ng och 

talangutveckling, 

Employer 

Brandig, 

mångfald), 

mångfaldsstrategi 

(med utbildning), 

SA8000 

Samhällsansvar  Korruption, 

Mänskliga 

rättigheter, 

mutor, kartell 

och 

konkurrens, 

OECD, FN, 

ILO, 

Korruption, 

Mänskliga 

rättigheter, 

mutor, kartell 

och 

konkurrens, 

OECD, FN, 

ILO, 

Korruption, 

Mänskliga 

rättigheter, 

mutor, kartell 

och 

konkurrens, 

OECD, FN, 

ILO, 

Korruption, 

Mänskliga 

rättigheter, mutor, 

kartell och 

konkurrens, 

OECD, FN, ILO, 

Transparency 

International, 
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Transparency 

International, 

Polluter Pays 

Principle, 

HIV/AIDS 

utbildning, 

gratis 

kondomer och 

antiretrovirala, 

Lokala CSR-

revisorer, 

Samhällsengag

emang 

(högskolor, 

donationer, 

sponsring, 

hjälpa, 

arbetslösa, 

donationer vid 

naturkatastrofe

r, blodgivning) 

Transparency 

International, 

Polluter Pays 

Principle, 

HIV/AIDS 

utbildning, 

gratis 

kondomer och 

antiretrovirala, 

lokala CSR-

revisorer, 

Samhällsengag

emang 

(högskolor, 

donationer, 

sponsring, 

hjälpa, 

arbetslösa, 

donationer vid 

naturkatastrofe

r, blodgivning), 

UK Bribery 

Act, 

Elbesparingspr

ogram i Japan i 

samband med 

jordbävningen, 

Utvärdering av 

leverantörer 

(programansva

rig, 200 

chefer), 

utvärdering 

Transparency 

International, 

Polluter Pays 

Principle, 

HIV/AIDS 

utbildning, 

loka CSR-

revisorer, 

Samhällsengag

emang 

(högskolor, 

donationer, 

sponsring, 

hjälpa, 

arbetslösa, 

donationer vid 

naturkatastrofe

r, blodgivning), 

andra risker 

(rättstvister, 

skatteärenden, 

efterlevnadsris

ker, risker av 

engångskaraktä

r), FoU, 

Compliance 

officers, 

Utvärdering av 

leverantörer, 

(avvikelserna 

är, affärsetik, 

mutor, 

minimiålder, 

Polluter Pays 

Principle, 

HIV/AIDS 

utbildning, lokala 

CSR-revisorer, 

Compliance 

officers, 

Sammarbete med 

skattemyndigheter

, 

samhällsengagem

ang (högskolor, 

donationer, 

sponsring, hjälpa, 

arbetslösa, 

donationer vid 

naturkatastrofer, 

blodgivning), 

Group 

Compliance 

(nolltolerans mot 

korruption med E-

learning-

modul(utbildning)

, FoU, FoU 

direktör, 

mångfaldsstrategi, 

US securities and 

Exchange 

Commission, 

Tungsten Industry 

– Conflict 

Minerals Council, 
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leverantörer 

(avvikelserna 

är, affärsetik, 

mutor, 

minimiålder, 

minimilön, 

arbetstider, 

miljöfrågor och 

hälsa och 

säkerhet)  

minimilön, 

arbetstider, 

miljöfrågor och 

hälsa och 

säkerhet), 

Millenniemåle

n (MDG) 

Hope school-

projekt, 

Utvärdering av 

leverantörer 

(avvikelserna är, 

affärsetik, mutor, 

minimiålder, 

minimilön, 

arbetstider, 

miljöfrågor och 

hälsa och 

säkerhet) 
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8.3 Bilaga 3: Sammanställning av Sandviks hållbarhetsredovisning 2014 - 2016 

 

År  2014 2015 2016 

Omsättning Mkr 88 821 90 822 84 427 

Antal anställda 47 328 46 563 44 769 

Antal sidor i 

hållbarhetsredovisninge

n 

56 35 14 

Hållbarhetsorganisatio

n  

FN Global Compact, 

Dow Jones 

Sustainability Index, 

FTSE4Good, 

Ethibel Excellence 

Investment Register, 

RobecoSAMs 

årsbok, we set the 

industry standard, 

intressent dialoger 

(kapitalmarknaden, 

affärspartners, 

medarbetare, 

samhälle), VD har 

ordet, Group 

Assurance, 

Sustainable 

Business, 

väsentlighetsanalys, 

Business Integrity, 

Enterprise Risk 

Management, 

Swedish leadership 

for Sustainable 

Development 

FN Global Compact, 

Dow Jones 

Sustainability Index, 

FTSE4Good, 

Ethibel Excellence 

Investment Register, 

RobecoSAMs 

årsbok, ny Code of 

Conduct, ny 

Sustainable 

Business Strategy, 

Sustainable 

Business, 

väsentlighetsanalys, 

we set the industry 

standard, intressent 

dialoger 

(Kapitalmarknaden, 

affärspartners, 

medarbetare, 

samhälle), VD har 

ordet, Group 

Assurance, 

Enterprise Risk 

Core Values, 

FN Global 

Compact, EHS, 

Swedish 

Leadership for 

Sustainable 

Development 

(Sida), 

Jernkontoret, 

Svemin, 

väsentlighetsanalys, 

FNs Globala mål  
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(SLSD), Group 

Experts, användning 

av LinkedIn, 

Facebook, Twitter 

och Instagram, Core 

Values, EHS 

Swedish leadership 

for Sustainable 

Development 

(SLSD), Swedish 

International 

Development 

Cooperation Agency 

(Sida), Group 

Experts, användning 

av LinkedIn, 

Facebook, Twitter 

och Instagram, 

Headspeaker at 

Sustainable 

Development Goals, 

EHS, FNs Globala 

mål 

Redovisningsstandard GRI G4 nivå Core, 

FAR RevR 6, ÅRL, 

SFF, KPMG 

GRI G4 nivå Core, 

FAR RevR 6, ÅRL, 

SFF, KPMG 

GRI G4 nivå Core, 

FAR RevR 6, ÅRL, 

SFF, KPMG 

Miljö ISO 14001, 50001, 

CO2, energi, vatten, 

avfall, råvaror, 

utsläppsrätter, 

återvinning, 

kemikalier, 

återköpsprogram, 

the Carbon neutral 

Company, ökad 

beskrivning av 

miljöfarliga ämnen, 

analys av vatten 

tillgångar i Indien 

ISO 14001, 50001, 

CO2, energi, vatten, 

avfall, råvaror, 

utsläppsrätter, 

återvinning, 

kemikalier, 

återköpsprogram, 

analys av 

vattentillgångar i 

Indien och Kina, 

ökad beskrivning av 

miljöfarliga ämnen  

ISO 14001, 50001, 

CO2, energi, 

utsläpp och 

klimatförändringar, 

användning, 

återanvändning och 

återvinning av 

material och 

naturresurser  
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och Kina 

Socialt ansvar OHSAS 18001, 

olyckor, mångfald, 

utbildning, 

arbetsmiljö, 

utvecklingssamtal, 

anställningsvillkor, 

sjukfrånvaro, 

jämnställdhet, It’s in 

Our Hands 

(uppförandekod), 

granskning av 

leverantörer, 

Sustainable Supplier 

Management, 

platsrevisorer, US 

Securities and 

Exchange, Talent 

Successions 

Manager, 

Commission, 

Tungsten Industry – 

Conflict Minerals 

Council, Coromant 

Bright Yellow 

Challange, Zero 

harm, HR-strategi, 

Speak Up, händer 

och fingrar, 

Speaking Saftey 

OHSAS 18001, 

Uppförandekod, 

olyckor, mångfald, 

utbildning, 

arbetsmiljö, 

utvecklingssamtal, 

anställningsvillkor, 

sjukfrånvaro, 

jämnställdhet, 

urbanization, Speak 

Up, Mangement 

(ERM), granskning 

av leverantörer, 

platsrevisorer, 

Sustainability 

coordination teams, 

Sustainable Supplier 

Management, 

Tungsten Industry – 

Conflict Minerals 

Council, zero harm, 

HR-strategi 

OHSAS 18001, 

Uppförandekod, 

olyckor, mångfald, 

utbildning, 

arbetsmiljö, 

utvecklingssamtal, 

anställningsvillkor, 

sjukfrånvaro, 

jämnställdhet, 

Speak Up, Hållbar 

leverantörshanterin

g, attrahera och 

rekrytera 

medarbetare 

Samhällsansvar  Korruption, 

mänskliga 

rättigheter, mutor, 

Korruption, 

mänskliga 

rättigheter, mutor, 

Korruption, 

mänskliga 

rättigheter, mutor, 
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kartell och 

konkurrens, OECD, 

FN, ILO, FoU, 

sammarbete med 

högskolor och andra 

samhällsengageman

g, sponsrar ”The 

Nobel Prize: Ideas 

Changing the 

World”, Save the 

planet – use more 

fuel cells, Group 

Compliance, 

utbildning mot 

mutor och 

korruption, 

sammarbete med 

skattemyndigheter, 

globalt 

traineeprogram, 

uppföljning av 

olyckor, Ebola, 

Swedish Workplace 

HIV and Aids 

Programme 

(SWAHP) och 

Näringslivet 

internationella råd 

(NIR), lokala 

revisorer 

kartell och 

konkurrens, OECD, 

FN, ILO, FoU, 

sammarbete med 

högskolor och andra 

samhällsengageman

g, Group 

Compliance, 

utbildning mot 

mutor och 

korruption, 

sammarbete med 

skattemyndigheter, 

globalt 

traineeprogram, 

samarbete med 

skattemyndigheter, 

HIV/AIDS, lokala 

revisorer, globalt 

traineeprogram 

kartell och 

konkurrens, OECD, 

FN, ILO, 

efterlevnad av lagar 

och andra krav 

 


