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Abstract 

It is thought to be problematic for stakeholders to make estimations and decisions about the 

company’s sustainability impact when the company’s sustainability report is misleading. This 

could occur when the company does not follow the principles of Global Reporting Initiative. 

In 2007 the government of Sweden introduced a demand on state-owned companies to follow 

the guidelines of Global Reporting Initiative when the sustainability report is being 

established. This demand does not apply for private companies in Sweden and therefore it is 

supposed that there are differences in the sustainability reports between state-owned and 

private companies within the same line of business. This study aims to identify differences 

and similarities in sustainability reports, in reference to materiality, between state-owned and 

privately-owned companies that operates within the same line of business. If differences or 

similarities are found, the study wants to discuss the underlying explanations of these 

phenomena and study the development of these over time. 

 

The study’s research question will be answered by using a qualitative analysis of secondary 

data. Secondary data is retrieved through sustainability reports established by a state-owned 

and a private company within three different lines of business. The examined lines of 

business are the mail industry, the forest industry and the real estate industry. To be able to 

see the development over time, sustainability reports are being examined for the years 2008, 

2012 and 2016. The study’s result is that differences was found between sustainability reports 

established by state-owned and privately-owned companies, where the private companies 

accounts more Performance Indicators but where the state-owned companies on the other 

hand maintains a higher standard in their sustainability reports in reference to materiality. 

Furthermore, the study shows that sustainability reports established by state-owned and 

privately-owned companies are to be more alike over time. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hur mycket kan hållbarhetsredovisningar skilja sig från varandra? Är det avgörande 

skillnader som bör uppmärksammas? Regeringen presenterade år 2007, via 

näringsdepartementet, nya riktlinjer för statligt ägda bolag gällande hållbarhetsredovisning 

och hur dessa ska utformas (Näringsdepartementet, 2007). Riktlinjerna innebar att statliga 

bolag fick krav att presentera en hållbarhetsredovisning utifrån de internationellt accepterade 

riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI). Organisationen arbetar med utveckling av 

ramverk för hållbarhetsredovisning (Frostenson, 2015). Ramverket består av riktlinjer som 

beskriver hur en organisation ska redogöra för sin ekonomiska, miljömässiga och sociala 

påverkan (GRI, 2006). Dessa riktlinjer syftar till att underlätta bedömningen av företag för 

dess påverkan i de nämnda perspektiven genom att skapa en enhetlighet och jämförbarhet 

kring hållbarhetsredovisningarna (Näringsdepartementet, 2007).  

 

Många bolag väljer frivilligt att följa GRI:s principer för att stärka sitt rykte (Nikolaeva & 

Bicho, 2011). Detta kan antas ligga till grund för varför svenska privata bolag 

hållbarhetsredovisar frivilligt. Det dröjde dock till 2017 innan en lag infördes. Denna lag 

medförde att de 1600 största privata bolagen i Sverige tvingas upprätta en hållbarhetsrapport i 

sin årsredovisning (KPMG 2016). En hållbarhetsrapport ska bestå av icke-finansiella 

upplysningar som bland annat berör frågor kring miljö, personal och sociala förhållanden 

(KPMG, 2016; FAR, 2016). Detta för att skapa förståelse för bolagets utveckling, ställning 

och resultat samt de konsekvenser som uppstår i och med dess rörelse (FAR, 2016). Lagen 

som infördes 2017 gällande hållbarhetsrapportering för stora bolag kommer först ge utfall i 

rapporter som offentliggörs under stämmosäsongen 2018 (Lantz, 2016). Anledningen till att 

lagen uppstod var EU:s redovisningsdirektiv som infördes i årsredovisningslagen i slutet av 

2016.  

 

Införandet av de nya riktlinjerna för de statliga bolagen som presenterades 2007 medförde att 

de statliga bolagen under en tioårsperiod hade striktare krav att förhålla sig till, i jämförelse 

mot privata bolag, i och med att lagen för de 1600 största privata bolagen inte infördes först 

2017. Detta kan skapa ett problem då olika bolag på samma konkurrerande marknad har olika 

riktlinjer att förhålla sig till. Det finns dock tendenser på att de införda riktlinjerna år 2007 

inte gav önskad effekt.  

 

I en artikel ur Tidningen Balans ställer sig Westermark (2015) frågan vad de nya riktlinjerna 

2007 egentligen fick för effekt på de statliga hållbarhetsredovisningarna. Artikeln belyser 

resultat och slutsatser utifrån Westermarks doktorsavhandling. En av slutsatserna var att de 

hållbarhetsindikatorer som redovisades i rapporterna inte kunde likställas med de visioner 

och strategier som fanns i verksamheten för hållbar utveckling. År 2010 utfördes en studie på 

uppdrag av regeringen där forskarna ställde sig samma fråga som Westermark (Borglund, 

Frostenson & Windell, 2010). Resultaten visade på att bolagens hållbarhetsredovisning hade 
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förbättrats men att en förbättring i själva hållbarhetsarbetet inte hade skett i någon större 

utsträckning.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Socialt ansvarstagande från företagens sida fungerar som signaler till omgivningen och tas 

emot av intressenter som utvecklar positiva intryck av företaget (Maden, Arıkan, Telci & 

Kantur, 2012). Denna slutsats drogs i en studie om att förstå beteendekonsekvenser genom att 

koppla Coroparte Social Responsibility (CSR) till Corporate Reputation (CR)1. När företag 

tar socialt ansvar skapar de positiva intryck hos sina intressenter. Att agera hållbart är något 

som även bidrar till att ge företag legitimitet (Hummel & Schlick, 2016). I denna studie 

granskades relationen mellan de aktiviteter för hållbar utveckling som utfördes av företagen 

och den information som sedan redovisades gällande hållbarhet. Det visade sig att företag 

som är sämre på att agera hållbart håller en lägre kvalitet på hållbarhetsrapporten för att 

undvika transparens och på så sätt skydda bilden av företaget. 

 

Skönmålning av företagens hållbarhetsredovisningar för att skapa legitimitet är ett fenomen 

som många forskare är eniga om (Seele & Gatti, 2017). Tankesättet om att företag 

hållbarhetsrapporterar för skens skull för att öka lönsamheten stöds av Nikolaeva och Bichos 

forskning (2011). Detta fenomen har varit väl omtalat i akademisk litteratur om CSR och i 

denna studie diskuterar författarna bland annat möjligheten att GRI:s principer frivilligt 

tillämpas i företags hållbarhetsrapporter för att stärka bolagets legitimitet. Däremot går Seele 

och Gatti (2017) emot detta antagande och menar på att det inte riktigt stämmer. Det är 

granskaren av rapporten som själv skapar en uppfattning om företaget har förskönat rapporten 

eller inte och därför bör anklagelserna kring skönmålning inte riktas mot företaget. 

 

Miljöredovisningar är något som bidrar till att kommunicera ut information till företagets 

intressenter men även till intressenter inom organisationen, exempelvis personal 

(Westermark, 2008). Detta innebär att rapporten fungerar som en slags uppvisning och 

marknadsföring utåt samt som styrmedel inom verksamheten. Att ta större hänsyn till miljön 

innebär ofta ökade kostnader, men det kan även bidra till ökade intäkter genom ett mer 

positivt intryck av företaget från sina intressenter. Miljöredovisningen kan till viss del 

avspegla hur företaget har reagerat på de normer, värderingar och diskussioner som cirkulerar 

bland företagets intressenter. Däremot bör kritiskt ställningstagande tas till det företagen 

redovisar i rapporterna då det inte alltid helt reflekterar vad företaget egentligen anser.  

 

Miljöredovisningar i både börsnoterade företag och andra företag, granskas i Westermarks 

studie (2008) för att bland annat söka om skillnader finns gällande informationen som 

lämnas. Det som specifikt efterfrågas är om rapporterna ger uttryck för ett miljöetiskt 

förhållningssätt och uttryck för prioritering mellan miljöansvar och lönsamhetskrav. Empirin 

                                                
1  Corporate reputation - ett företags rykte är intressenters uppfattning av företaget som uppstår i och med 

tidigare handlingar och resultat inom verksamheten som intressenterna värderar på olika sätt (Fombrun & van 

Riel, 1997 se Dowling, 2016). 
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kunde ej påvisa att miljön var huvudorsaken till att miljöredovisa, anledningen var snarare att 

vinna intressenternas uppmärksamhet. 

 

I en studie som granskar svenska statligt ägda bolags hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbetet bakom den, har forskarna följt upp hur företag upplevt regeringens 

införande av riktlinjerna för hållbarhetsredovisning (Borglund, Frostenson & Windell, 2010). 

Riktlinjerna infördes i syfte att påskynda bolagens hållbarhetsarbete samt öka transparensen 

för det arbete som de statliga bolagen utför för hållbar utveckling. Resultaten visar att 

företagen har blivit bättre på upprättandet av hållbarhetsredovisningen, däremot har 

riktlinjerna inte bidragit till att förbättra företagens hållbarhetsarbete i någon större 

utsträckning. Kraven på att följa riktlinjerna och redovisa enligt GRI ses som en lärprocess 

där förändringen av företagens hållbarhetsarbete ligger längre in i framtiden. Studien trycker 

på svårigheter i företagens tillämpning av GRI:s riktlinjer, de passar mer eller mindre bra 

beroende på vilken bransch företaget verkar inom. 

 

Ovan nämnda studier diskuterar anledningar till varför företag väljer att hållbarhetsredovisa.  

Det har dock visat sig att få studier just granskar hållbarhetsrapporter upprättade av statligt 

ägda bolag och hållbarhetsrapporter upprättade av privatägda bolag. Majoriteten av studier 

som gjorts inom detta område är utförda av universitets- och högskolestuderande. Ett flertal 

uppsatser gör jämförelser mellan privata och statliga bolags hållbarhetsrapporter och ett fåtal 

har gjort jämförelser inom branscher. Den här uppsatsen syftar till att öka förståelsen hur 

privata och statliga bolag liknar varandra eller skiljer sig åt i olika branscher över tid. En 

sådan undersökning kan bidra till fältet i stort genom att öka förståelsen för dels hur olika 

branscher utvecklats inom hållbarhetsredovisning över tid och dels hur denna utveckling 

skiljer sig mellan privata och statliga bolag i samma bransch.  

 

1.3 Problemdiskussion  

Jämförelser mellan hållbarhetsredovisningar hos företag inom samma bransch saknas idag 

(Frostenson, 2015, s.118). Frostenson nämner även att skönmålningar av företagens 

verksamheter uppstår genom hållbarhetsredovisningar när innehållsliga och kvalitativa 

principer inte efterföljs. De innehållsliga principerna anger vad en hållbarhetsrapport ska 

innehålla medan de kvalitativa principerna syftar till att förklara hur informationen ska 

framställas i rapporten. Detta blir ett problem när bolagets intressenter ska göra bedömningar 

och ta beslut gällande företagets hållbarhetspåverkan. Att skönmåla verksamheten genom 

företagets hållbarhetsrapport stöds av Nikolaeva och Bicho (2011). De nämner att detta 

fenomen har varit väl omtalat i akademisk litteratur om CSR. Frostenson menar att mer 

kunskap behövs kring de innehållsliga och de kvalitativa principerna för att 

hållbarhetsredovisningen ska hålla en högre standard (Frostenson, 2015). Den innehållsliga 

principen väsentlighet anser han är något som bör läggas större vikt vid när 

hållbarhetsrapporten upprättas. Detta för att undvika att upplysningar som är mindre relevanta 

och oväsentliga redovisas i rapporterna. Väsentlighet är något som tar allt större plats i fjärde 

generationens riktlinjer som lanserades 2013 av GRI. 
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Utifrån ovanstående resonemang kan det tänkas att privata bolag som står utan krav vid 

upprättandet av hållbarhetsrapportering kan orsaka problem då informationen i bolagets 

rapporter kan bli missvisande för intressenterna. Det finns dock röster som ställer sig kritiska 

till den nya hållbarhetslagen som infördes 2017. Branschorganisationen Svenskt näringsliv 

riktade stark kritik till regeringen och menade att CSR bedrivs bäst av företagen själva utifrån 

företagets egna intressen (Alestig, 2015). Vidare menade branschorganisationen att lagen 

omfattar allt för många bolag vilket kommer medföra stora externa kostnader för företag som 

inte hållbarhetsredovisat tidigare. Att upprätta hållbarhetsredovisning på grund av 

lagreglering eller på eget initiativ är något som för denna uppsats bland annat kan diskuteras 

med hjälp av institutionell teori. Isomorfi, inom den institutionella teorin, delas in i de tre 

mekanismerna tvingande åtgärder, härmande processer och normativa påtryckningar 

(DiMaggio & Powell, 1983), vilka kan bidra till att förklara utvecklingen av statliga och 

privata bolags hållbarhetsredovisningar i denna studie. 

 

I och med att de statliga bolagen, enligt krav från regeringen, från 2007 ska följa GRI:s 

riktlinjer vid upprättande av hållbarhetsrapporten finns det risk för att skillnader uppstår 

mellan statligt och privat ägda företag som först 2017 fått krav att förhålla sig till. Att inte 

redovisa enligt GRI:s principer är något som kan bidra till skönmålning av 

hållbarhetsrapporten och blir problematiskt när intressenter ska göra bedömningar och ta 

beslut kring bolagens hållbarhetspåverkan (Frostenson, 2015). Detta kan tänkas vara fallet för 

privata bolag som inte har haft krav att hållbarhetsredovisat enligt GRI:s riktlinjer. 

  

Implementering av en ny lag för större privata bolag antyder att det under denna tioårsperiod, 

2007 till 2017, kan finnas skillnader som önskas jämnas ut. Den här studien vill utreda just 

detta, mer precist försöka identifiera eventuella skillnader, men även likheter, mellan de 

statliga bolagen som länge haft krav på sina hållbarhetsredovisningar och de privata bolagen 

som hittills inte haft lagkrav att förhålla sig till. Tidsaspekten är enligt författarna intressant 

för denna studie för att kunna se hur utvecklingen mellan statliga och privata bolag har skett 

gällande upprättandet av hållbarhetsrapporter. 

 

1.4 Forskningsfråga 

Kan skillnader och likheter identifieras avseende väsentlighet i hållbarhetsredovisningar 

mellan statligt och privat ägda bolag som verkar inom samma bransch? Vad kan tänkas vara 

förklaringen till det och hur har dessa skillnader och likheter utvecklats över tid? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera skillnader och likheter i hållbarhetsrapporter, 

avseende GRI:s innehållsliga princip väsentlighet, mellan statligt ägda bolag och privat ägda 

bolag som verkar inom samma bransch. Om skillnader och likheter finns ska studien 

diskutera vad de bakomliggande förklaringarna till dessa kan vara samt om dessa skillnader 

och likheter har utvecklats över tid. 
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1.6 Avgränsning 

Avgränsning har skett genom att välja ut tre statliga bolag och tre privata bolag genom 

matchning i tre olika branscher. Vidare har endast hållbarhetsredovisningar för åren 2008, 

2012 och 2016 valts att analyseras för att kunna se utveckling över tid. Med hänsyn till tid 

och för att prioritera en mer väsentlig princip inom GRI har empirin avgränsats genom att 

endast ta hänsyn till den innehållsliga principen väsentlighet. Detta på grund av att denna 

princip tar allt större plats i hållbarhetsrapporteringen då GRI:s riktlinjer har utvecklats för att 

lägga mer fokus på principen. Principen är omfattande nog för att bidra med tillräckligt 

material för att utföra en genomarbetad analys. 
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2. Ramverk 

GRI:s ramverk kommer att vara grunden för insamlingen av empirin och fungera som ett 

sorteringsverktyg vid insamling och sammanställande av data. Därav kommer ett 

självständigt avsnitt för GRI:s ramverk upprättas, där ramverket och dess begrepp förklaras 

mer ingående för en djupare förståelse för kommande datainsamlingsstruktur och den empiri 

som presenteras senare. Vidare kommer ett avsnitt där teorier presenteras som i analysen ska 

bidra till att förklara fenomen. 

 

2.1 GRI 

2.1.1 Introduktion till GRI:s ramverk  

Organisationen Global Reporting Initiative (GRI) arbetar med utveckling av ramverk för 

hållbarhetsredovisning (Frostenson, 2015). Organisationens riktlinjer har blivit dominerande 

inom området (ibid, s.114). Det är detta ramverk som krav på statliga bolags riktlinjer hämtas 

från (Näringsdepartementet, 2007). Riktlinjerna utgör ett ramverk för en organisations 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan (GRI, 2006). De är generellt tillämpbara på 

redovisningen av hållbarhetsresultat i olika organisationer. 

 

GRI:s riktlinjer består av innehållsliga och kvalitativa principer (GRI, 2006). Dessa principer 

visar på vad som ska redovisas i rapporten och bidrar till att öka kvaliteten på den. 

Riktlinjerna innehåller även resultatindikatorer och andra upplysningskrav i form av 

standardupplysningar. Det finns dock möjlighet för företag att göra avvikelser från 

riktlinjerna men då måste en tydlig förklaring finnas till varför det skett 

(Näringsdepartementet, 2007). För statliga bolag finns det krav som innebär att 

hållbarhetsredovisningar ska vara kvalitetssäkrade genom en oberoende granskning.  

 

2.1.2 GRI:s tillämpningsnivåer  

Efter upprättandet av hållbarhetsredovisningen ska tillämpningsnivå anges för att visa att 

redovisningen är baserad på GRI:s riktlinjer och i vilken omfattning GRI har tillämpats (GRI, 

2006). Detta görs genom att tydligt ange vilka ramverk som har använts vid upprättandet av 

rapporten vilket utgör ett system i tre nivåer: C, B, och A. Varje nivå innebär en ökad 

tillämpning av GRI:s ramverk och även ökade redovisningskrav. Om ett företags 

hållbarhetsrapport har granskats av extern part redovisar bolaget detta genom att sätta ett plus 

efter varje bokstav.  

 

Upprättaren av hållbarhetsrapporten avgör vilken nivå av GRI som tillämpats utifrån kriterier 

i indikatorprotokoll för ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, arbetsförhållanden och 

arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i samhället samt produktansvar 

(GRI, 2006). För att kvalificeras för en nivå bör varje kolumn för alla tillämpningsnivåer vara 

uppfyllda. 
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Figur 1. GRI:s tillämpningsnivåer enligt G3. (GRI, 2006, s.50).  

 

Resultatindikatorer 

Den nedre delen av kriterier i GRI:s tillämpningsnivåer omfattar resultatindikatorer och 

branschspecifika resultatindikatorer (GRI, 2006). Dessa delas in på ekonomiska, 

miljömässiga och sociala indikatorer, varav de sociala som i sin tur berör 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i 

samhället samt produktansvar. Dessa är så kallade kärnindikatorer som ska redovisas så vida 

de inte anses vara oväsentliga enligt GRI:s redovisningsprinciper. Företaget kan även 

redovisa tilläggsindikatorer och om dessa anses vara branschspecifika ska de behandlas som 

kärnindikatorer.  

 

2.1.3 Innehållslig princip - Väsentlighet 

Hållbarhetsrapporten ska omfatta de områden och indikatorer som visar bolagets 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan som är av större betydelse för bolaget 

(Frostenson, 2015). Utöver detta ska områden och indikatorer som bolaget anser har en 

betydande inverkan på intressenters bedömningar och beslut redovisas. 

 

Sätt att testa bolaget på väsentlighet kan vara genom att se om hänsyn tas till (GRI, 2006):  

 

Externa faktorer 

● Om det visas intresse för områden och indikatorer som bolagets intressenter tycker är 

viktiga. 

● Vilka lagar, bestämmelser, eller internationella avtal som kan vara relevanta. Det kan 

också finnas frivilliga överenskommelser av strategiskt slag för bolaget och dess 

intressenter. 

● Om bolaget har gjort rimliga uppskattningar kring deras hållbarhetspåverkan, risker 

och möjligheter. Denna uppskattning ska göras via en grundlig undersökning av 

någon med erkänd expertis inom området eller annars genom ett expertorgan. 
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Interna faktorer 

● Vilka bolagets viktigaste värderingar, principer, strategier, operativa styrsystem, 

ambitioner och mål är. 

● Vilka intressen och förväntningar som finns på bolaget av de intressenter som berörs 

speciellt av bolagets framgång som exempelvis anställda, aktieägare och leverantörer. 

● Vilka väsentliga risker som identifieras för bolaget. 

● Vilka som är de viktigaste framgångsfaktorerna för bolaget. 

● Hur bolagets kärnkompetens kan bidra till en mer hållbar utveckling. 

 

Prioritering 

● Om bolaget prioriterar att redovisa väsentliga områden och indikatorer. 

 

2.1.4 G3.1 

GRI lanserade år 2011 en uppdaterad version av sina tidigare riktlinjer G3, dessa fick namnet 

G3.1 (GRI, u.å.). Riktlinjerna omfattar utökad vägledning för rapportering om mänskliga 

rättigheter, lokala effekter, och kön. Det introducerades även ett tekniskt protokoll som skulle 

hjälpa företaget upprätta en hållbarhetsrapport utifrån vad som var relevant att ta med för just 

det enskilda företaget. Riktlinjerna bestod av två delar, en del med principer och vägledning 

om hur rapporteringen skulle vara och en del med standardupplysningar med vägledning om 

vad som skulle rapporteras i form av upplysningar om hållbarhetsarbetet och 

resultatindikatorer.  

 

2.1.5 G4 

År 2013 lanserade GRI den fjärde generationens riktlinjer G4 (GRI, u.å.). GRI valde dock att 

låta företagen själva planera in övergången från G3.1 till G4 genom att vänta med införandet 

av kravet på att rapportera enligt G4 till årsskiftet 2015–2016. 

 

I och med att G4 lanserades fick företagen nu nya riktlinjer att förhålla sig till (GRI, 2015a). 

Tanken bakom de nya riktlinjerna är att företagen i större utsträckning ska reflektera över var 

den mest väsentliga påverkan hos det enskilda bolaget ligger. Detta genom ändring i 

riktlinjerna, där den största förändringen bland annat är att eliminera rankingsystemet av 

redovisningarna. Elimineringen har genomförts för att fokus inte ska vara på hur många 

indikatorer bolaget redovisar utan istället ska fokus ligga på att redovisa allt som är väsentligt 

för bolaget och hela sin värdekedja. Det är alltså nu ett krav att bolaget redovisar hela 

leverantörskedjan och vem som berörs av vad, något som tidigare inte varit aktuellt. Bolaget 

bedöms genom att se till om bolaget är i enlighet med riktlinjerna eller inte. Vidare skiljer G4 

sig åt genom att hållbarhetsstyrning nu ska redovisas för varje aspekt inom ekonomi, miljö 

och det sociala, istället för som tidigare per kategori. GRI har valt denna väg då styrningen av 

olika aspekter inom samma kategori kan variera mycket och på detta sätt får läsaren en bättre 

inblick i vad som händer. Det är dock möjligt att gruppera aspekter som är närliggande.   

 

I G4 ska företagen redovisa i enlighet med GRI:s riktlinjer (GRI, 2015b). Omfattningen av 

dessa riktlinjer avgörs i om företagen redovisar enligt Core eller Comprehensive. Core 
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innebär att bolaget redovisar de mest väsentliga indikatorerna för hållbarhetsredovisning 

medan Comprehensive innebär en mer omfattande redovisning där samtliga indikatorer ska 

ingå. G4 delas in i generella standardupplysningar och specifika standardupplysningar. De 

generella innehåller bland annat företagets profil och strategi medan de specifika omfattar 

ekonomi, miljö och de sociala aspekterna. För varje redovisat område inom ekonomi, miljö 

och det sociala ska företaget redovisa Disclosures on Management Approach (DMA). Detta 

innebär att företaget ska presentera varför aspekten har en ekonomisk, miljömässig eller 

social påverkan, hur de har arbetat med aspekten under året och hur utvecklingen av strategin 

för området ser ut.  

 

2.2 Teorigrund 

2.2.1 Institutionell teori 

Genom att företagen eftersträvar att arbeta efter omgivningens normer och värderingar kan de 

på så sätt skaffa sig legitimitet (Frostenson, 2015; Deegan & Unerman, 2011). Att agera 

hållbart bidrar till att ge företag legitimitet (Hummel & Schlick, 2016). Legitimitetsteorin 

betonar att företag eftersträvar legitimitet vilket ses som en tillgång inom organisationen, 

både som en resurs i sig men även för att få tillgång till andra resurser (Frostenson, 2015). 

Legitimitet anses till skillnad från många andra resurser vara en resurs som företaget kan 

påverka genom olika strategier för vilken information som lämnas ut och på vilket sätt den 

utlämnas till intressenter (Woodward, Edwards & Birkin, 1996 se Deegan, & Unerman, 2011, 

s. 324). 

 

Ett institutionellt tryck skapas via samordningar som kan resultera i internationella standarder 

eller i mindre grad normer för olika situationer i företag (Furusten, 2007). Detta 

institutionella tryck som Furusten beskriver kan liknas med vad DiMaggio och Powell (1983) 

uttrycker som isomorfi nedan. 

 

Isomorfi är det bästa begreppet för att förklara homogenisering bland organisationer där dessa 

blir mer lika varandra ju mer etablerade de är på marknaden (DiMaggio & Powell, 1983, 

s.149). Vidare finns det två typer av isomorfi, dels vad författarna själva utvecklat utifrån 

Meyer and Rowans (Meyer & Rowan, 1977 se DiMaggio & Powell, 1983) tidigare arbete 

institutionell isomorfi och dels konkurrensartad isomorfi. Konkurrensartad isomorfi är mest 

relevant vid öppna marknader där fri konkurrens råder och måste därför kompletteras med 

institutionell isomorfi (DiMaggio & Powell, 1983, s.150). Institutionell isomorfi behandlar 

hur organisationer arbetar för att nå upp till de förväntningar som finns från omvärlden och 

på så sätt nå legitimitet och politisk korrekthet. På detta sätt kan organisationen även nå 

sociala och ekonomiska fördelar. Författarna identifierar tre viktiga mekanismer genom vilka 

förändring av institutionell isomorfi sker, dessa är tvingande åtgärder, härmande processer 

och normativa påtryckningar. (ibid, s.150). 

 

Tvingande åtgärder uppstår som ett resultat av när en organisation antar strukturer eller 

förhållanden som de är tvingade att göra (Scott, 2003). Dessa strukturer eller förhållanden 
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kan vara både formella i form av lagändringar som gör att organisationen måste anta dessa 

eller informella i olika former, exempelvis ett kulturellt tryck (DiMaggio & Powell, 1983).  

  

Härmande processer uppkommer när en organisation väljer att kopiera eller efterlikna en 

annan organisation, ofta på grund av osäkerhet (Scott, 2003).  När målen är otydliga eller om 

miljön en organisation befinner sig i skapar osäkerhet kan organisationer välja att kopiera 

eller efterlikna andra (Cyert & March, 1992). Fördelarna med att härma andra kan vara 

avsevärda då ett problem som organisationen står inför utan en tänkbar lösning möjligen lätt 

och för en liten kostnad kan lösas genom att kopiera en annan organisation.  

 

Normativa påtryckningar förekommer när organisationer inför procedurer som påstås vara 

överlägsna (Scott, 2003). DiMaggio och Powell (1983) menar att detta kan ses som 

professionalisering vilket är viktigt inom isomorfi. Vidare delar författarna upp 

professionaliseringen i två aspekter. En aspekt grundas på formell utbildning och 

legitimeringen vilket framkommer från universitet och yrkesutbildningar som spelar en 

central roll vid specifika normer bland personal och chefer. Den andra aspekten är ökningen 

av utarbetade professionella nätverk som sträcker sig över organisationer vilket gör att nya 

modeller sprids snabbt.   
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3. Metod 

3.1 Val av område 

Ett ständigt återkommande ämne under vår utbildning har varit frågor kring hållbar 

utveckling i olika former. Därav har medvetenheten ökat om att denna fråga blir allt mer 

aktuell inom redovisningen, vilket svarar för en hög grad av relevans. Då lagkrav på att större 

företag ska hållbarhetsredovisa inte införts först 2017 blir det intressant att kolla på hur 

hållbarhetsredovisningen sett ut innan dess. För att se om privata företag redovisat 

annorlunda utan lagkrav jämförs dessa med liknande statliga verksamheter som haft krav på 

sig sedan 2007 för att försöka identifiera eventuella skillnader och likheter avseende 

väsentlighet. 

 

3.2 Studiens design 

Denna studie tar ansats i att företag i Sverige upprättar hållbarhetsrapporter efter olika krav, 

vilket kan bidra till att skillnader i rapporter finns mellan dem. För att besvara studiens 

forskningsfråga kommer en kvalitativ metod tillämpas. Sekundärdata hämtas från 

hållbarhetsrapporter som i sin tur kommer granskas och tolkas med hjälp av GRI:s 

resultatindikatorer och innehållsliga principen väsentlighet (se figur 2). Empirin ska sedan 

analyseras med hjälp av teorin för att ge möjlighet att dra en slutsats. Anledningen till att 

information ska inhämtas från bolagens hållbarhetsredovisningar gällande väsentlighet och 

redovisade resultatindikatorer är att det på så sätt går att se om de resultatindikatorer som 

redogjorts för i GRI-index är väsentliga för bolaget. Om bolaget redovisar för 

resultatindikatorer som inte är väsentliga i rapporten kan tveksamhet ställas till vad det 

bolaget säger sig redovisa faktiskt är väsentligt för bolaget. Detta kan tolkas som att bolaget 

skönmålar sin hållbarhetsrapport eftersom de då redovisar fler indikatorer än vad som är 

väsentligt, med andra ord kan de tänkas vilja framstå som bättre än vad de är. 

 

 
Figur 2. Beskrivning av tillvägagångssätt. 

 

3.3 Metoder för urval av undersökningsobjekt 

Urvalet ska matcha studiens forskningsfråga (Alvehus, 2013). Utifrån att skillnader kan 

tänkas finnas mellan bolag som redovisar hållbarhetsrapporter med krav på riktlinjer och de 
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som redovisar utan krav är det relevant att jämföra privata med statliga bolag. Genom att 

ställa dessa mot varandra blir det möjligt att se om privata bolag skiljer sig i upprättandet av 

deras hållbarhetsredovisning eller om likheter kan finnas med de företag som rapporterar 

enligt krav.  

 

För att skapa en mer generell uppfattning av vilka skillnader och likheter avseende 

väsentlighet som finns i hållbarhetsredovisningar mellan statligt och privat ägda företag, har 

sex bolag valts inom tre olika branscher. I sin tur har matchning skett genom att ett statligt 

och ett privat bolag valts inom varje bransch. Dessa ska bedrivas på liknande sätt för att få en 

mer rättvisande bild i jämförelsen av hållbarhetsrapporterna. 

 

Att jämföra bolag i olika branscher bidrar till en bredare uppfattning om fenomenet vilket gör 

det möjligt att dra en mer allmän slutsats kring skillnader och likheter mellan statliga och 

privata bolags hållbarhetsrapporter än om endast en viss bransch hade valts. Urvalet 

begränsades dock av att det är få branscher i Sverige som innehåller både privat och statligt 

ägda bolag där företagen bedriver liknande verksamheter. 

 

Det statligt ägda bolaget PostNord och det privatägda bolaget Bring Citymail utgör 

postbranschen. Inom skogsbranschen har det statligt ägda bolaget Sveaskog och det 

privatägda bolaget SCA valts och representanter för fastighetsbranschen är det statligt ägda 

bolaget Jernhusen och det privatägda bolaget Fabege. För att kunna göra en rättvis jämförelse 

mellan bolagen anses det vara viktigt att besitta en grundläggande förkunskap kring bolagen, 

därav kommer nedan en kort beskrivning av vardera bolag. 

 

PostNord är ägt av den Svenska och Danska staten (PostNord, 2017). Bolaget verkar inom 

både Sverige och Danmark och tillhör postbranschen där de är den ledande aktören från och 

inom Norden (PostNord, u.å.). År 2016 hade bolaget 33 000 anställda och omsatte 38 

miljarder svenska kronor. 

 

Bring Citymail är verksamma inom hela Norden och är en del av en större koncern, Posten 

Norge-koncernen (Bring, u.å.). Bolaget arbetar med vardagslogistik och har företag som sina 

kunder. Bring Citymail hade år 2016 cirka 1400 anställda och en nettoomsättning på cirka 1,2 

miljarder svenska kronor (Bring Citymail, 2016b). 

 

Sveaskog äger 14% av Sveriges skogar och är därmed Sveriges största skogsägare (Sveaskog, 

u.å.). Bolaget omsatte 5,9 miljarder kronor år 2016 och hade cirka 850 anställda under samma 

år. Bolaget är ägt av svenska staten. 

 

SCA äger mest skog av alla privata bolag i hela Europa med sina 2,6 miljoner hektar skog 

(SCA, u.å.). Bolaget är privatägt och noterat på Stockholmsbörsen (SCA, 2016). 2016 hade 

SCA en omsättning på 117 miljarder kronor och cirka 46 000 anställda. Utöver 

skogsindustriverksamheten är SCA ett produkttillverkande företag. 
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Jernhusen är ett statligt ägt aktiebolag som är verksamma i fastighetsbranschen med 

inriktning mot järnvägen (Jernhusen, 2016). Bolaget kom till år 2000 och hade år 2016 cirka 

200 anställda med en omsättning på över 1,3 miljarder kronor.  

 

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i utvalda områden i 

Stockholmsområdet (Fabege, 2016). Bolaget har cirka 150 anställda och en omsättning på 

drygt 2,1 miljarder kronor. 

 

3.4 Procedur av datainsamling  

För att kunna identifiera skillnader och likheter i statliga och privata bolags 

hållbarhetsrapporter avseende väsentlighet kan granskning av hållbarhetsrapporter vara 

lämpligt att göra utifrån GRI:s kriterier för väsentlighet. Eftersom hållbarhetsrapporterna inte 

lämnas i syfte att bidra till en studie är problemet kring reaktivitet, påverkan av forskaren, 

mindre än om exempelvis intervjuer eller en enkätundersökning hade utförts (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Empirin för denna studie inhämtas från hållbarhetsredovisningar och kombinerade års- och 

hållbarhetsredovisningar. Dessa visar om bolagen rapporterar enligt GRI:s riktlinjer, vilken 

nivå riktlinjerna tillämpas på och vilka resultatindikatorer som företaget arbetar med sett till 

de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna. Hållbarhetsredovisningarna hämtas från 

de berörda företagens hemsidor och andra källor vid vilka de är publicerade. Granskning ska 

utföras av varje bolags hållbarhetsrapport för åren 2008, 2012 och 2016, vilka ligger inom 

tidsspannet 2007–2017 då statliga och privata bolag har haft olika krav på 

hållbarhetsrapporteringen. De valda åren gör det möjligt att se utvecklingen av 

hållbarhetsrapportering i de statliga respektive de privata bolagen över tid. 

 

Hållbarhetsrapporter är offentliga publikationer vilket gör dem lättillgängliga (FAR, 2016). 

Informationen som ges i dessa är omfattande vilket bidrar till att mycket information finns att 

hämta som sedan kan tolkas och tillämpas i denna studie (Bryman & Bell, 2013). När 

hållbarhetsrapporter är granskade av en revisor tyder det på att redovisningen är upprättad 

enligt lag vilket ökar den inhämtade datans pålitlighet (FAR, 2016). Kritik till 

hållbarhetsrapporter är att företaget själv bedömer huruvida det som redovisas i 

hållbarhetsrapporten är det mest väsentliga för verksamheten och är inget krav för revisorn att 

göra en bedömning av. Detta kan tänkas göra det svårt att säkerställa innehållets väsentlighet 

i en hållbarhetsrapport då subjektiviteten inom varje bolag avgör vad som faktiskt tas med i 

rapporten. Detta kan få en betydande konsekvens när olika intressenter jämför olika bolag vid 

exempelvis investeringsbeslut.  

 

3.5 Datainsamlingsstruktur 

För att veta vilken data som är relevant för denna studie kommer egenutformade tabeller 

användas (se figur 3 & 4 för illustration). Dessa tabeller ska göra det lättare att få en 

överblick över empirin och underlätta vid jämförelser av företag inom branscher och över tid. 
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Ena tabellen syftar till att klargöra vilka resultatindikatorer som redovisas i rapporterna och i 

vilken utsträckning. Då tillräcklig kunskap för revision och redovisning inte besitts av 

författarna för att kunna avgöra om bolagens hållbarhetsrapporter uppfyller GRI:s kriterier 

för väsentlighet, har frågor formulerats utifrån kriterierna. Väsentlighetskriteriet för huruvida 

rapporterna redogör för väsentliga regler har valts att bortses från då det är svårt att avgöra 

vilka regler som är väsentliga eller ej för verksamheten utan större kunskap. I övrigt har 

kriterierna förenklats något i de utformade frågorna för att göra det möjligt att dra slutsatser 

kring väsentlighet. Dessa frågor tillsammans med empiri gällande väsentlighet, sammanställs 

i en tabell för att få en lättare översikt över empirin vid analys. Det som efterfrågas i de 

granskade rapporterna för att kunna besvara frågorna är om det, som frågan avser, har 

redovisats och även vad som har redovisats gällande samma fråga. Klassificering av frågorna 

sker i ja, nej och delvis och behövs dessa svar förklaras mer ingående är de markerade med 

stjärnor följt av en kommentar. Tillsammans med tabellerna över bolagens resultatindikatorer 

och den empiri som avser test av väsentlighet, finns möjligheten att avgöra om de 

resultatindikatorer som redovisas är väsentliga för verksamheten.  

 

GRI:s vägledning av vilka resultatindikatorer som organisationen anser viktiga följs vid 

upprättandet av tabellerna över bolagens resultatindikatorer. Detta för att de statliga bolagen 

har dessa att följa enligt krav samt att de är väl utarbetade för hållbarhetsrapportering vilket 

stämmer väl överens med vad denna uppsats ska behandla. Resultatindikatorerna i tabellerna 

väljs även ut för vilka som är relevanta för varje bransch. Med detta menas att olika 

indikatorer kan vara aktuella i de olika branscherna och för att en indikator ska redovisas i 

den egenutformade tabellen krävs det att minst ett av bolagen i branschen använt sig av 

indikatorn. Medvetenhet finns dock om att valet av indikatorer kan påverka det resultat som 

fås i och med att dessa påverkar analysen av väsentlighet. Vilket i sin tur kommer påverka 

resultatet angående skillnader och likheter mellan statliga och privata bolag. 

 

Nedan följer två figurer som visar exempel på hur tabellerna ska tillämpas.  

 

  Ekonomiska PostNord Bring Citymail 

G3 (2008 

och 2012) 

G4 

(2016) Indikator/År 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

         

         

         

Figur 3. Exempel på egenutformad tabell som här visar på utfallen vid granskning av de ekonomiska resultatindikatorerna. 
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 PostNord Bring Citymail 

 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

Visar bolaget intresse för dess intressenter genom 

att redogöra för områden som berör intressenterna?       

Visar bolaget intresse för dess intressenter genom 

att ta hänsyn till intressenternas intressen och 

förväntningar?       

Har bolaget upprättat en väsentlighetsanalys?       

Har bolaget gjort uppskattningar kring deras 

hållbarhetspåverkan?       

Redogör bolaget för dess viktigaste värderingar, 

visioner och mål?       

Redogör bolaget risker för dess verksamhet?       

Redogör bolaget för dess viktigaste 

framgångsfaktorer?       

Redogör bolaget för hur de bidrar till en hållbar 

utveckling?       

Figur 4. Exempel på egenutformad tabell över sammanställning av empiri. 

 

3.6 Analysmetod - kvalitativ analys av sekundärdata 

En kvalitativ analys ska utföras av den sekundärdata som samlats in i empirin. Tabellerna för 

bolagens redovisade ekonomiska, miljömässiga och sociala resultatindikatorer samt 

tabellerna med sammanställning av empirin gällande väsentlighet, gör det möjligt att 

analysera dessa resultat på olika nivåer. Dels på en vertikal nivå genom att se till det som 

redovisats för det specifika året samt på en horisontell nivå genom att se till förändring över 

åren inom företaget men även genom jämförelse mellan bolagen. Analysen kommer därmed 

utgå från två områden - sammanställningen av bolagens resultatindikatorer, vilka kommer 

presenteras i bilagor, och den empiri gällande bolagens uppfyllelse av väsentlighet i 

rapporterna, vilken hittas under analysavsnittet. Dessa resultat ska analyseras med hjälp av 

valda teorier för att söka förklaring varför eventuella skillnader och likheter finns mellan 

statligt och privat ägda bolag samt att söka förklaring till eventuella förändringar över tid. 

Resultaten ska även ställas mot varandra för att se om några specifika tendenser utifrån det 

ena området tillsammans med specifika tendenser i det andra området gemensamt kan bidra 

till att dra någon slutsats. 

 

3.7 Urval av teori 

Tidigare forskning som redogörs för i det inledande kapitlet kan bidra till att förklara varför 

privata bolag frivilligt väljer att redovisa. För att få en djupare förståelse i fenomenet blir det 

intressant att se till teorier som förklarar detta samt att teorierna kan bidra till att förklara 

eventuella skillnader och likheter mellan statliga och privata bolags hållbarhetsredovisningar 

med avseende väsentlighet.  
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Utifrån studiens problemformulering kommer legitimitetsteorin bidra till att förklara varför 

företag frivilligt väljer att lämna viss information i hållbarhetsrapporterna och varför de väljer 

att utforma hållbarhetsrapporten på ett visst sätt. Företagens intressenter ser positivt på 

hållbart arbetet vilket gör att företagen väljer att redovisa hållbarhetsaktiviteter som utförs i 

verksamheten för att vinna legitimitet från sin omvärld. Hos de bolag som studeras i denna 

uppsats kan hållbart arbete tänkas vara olika för olika branscher. I studien kommer både 

statliga och privata bolags hållbarhetsrapporter granskas. Det är möjligt att dessa olika typer 

av bolag eftersträvar legitimitet utifrån olika syften. Exempelvis kan det tänkas att statliga 

bolag inte fokuserar lika mycket på att använda sig av legitimitet som ett medel för att öka 

intäkterna som de privata bolagen kan tänkas göra då de privata bolagen är vinstdrivande.  

 

Isomorfi kan bidra till att förklara varför företaget väljer att hållbarhetsredovisa och teorin 

delas i denna studie upp i de tre mekanismerna som diskuterats under teoriavsnittet. 

Tvingande åtgärder blir i studien extra tydliga i form av kraven som finns på de statliga 

bolagen. Denna mekanism blir därmed mycket relevant och kan bidra med att besvara frågan 

kring varför vissa skillnader finns mellan de olika typer av ägda bolag. Härmande processer 

kan i studien vara av intresse främst när granskningen av de privata bolagen utförs. Detta då 

de inte haft tvingade åtgärder att förhålla sig till innan år 2017. Det ges därmed större 

utrymme för bolaget själv att välja hur de vill redovisa hållbarhet och därför kan härmande 

processer bidra till att ge förklaring om det i denna studie visar sig att bolag efterliknar 

varandra. Normativa påtryckningar i form av utarbetningen av professionella nätverk kan 

tänkas vara av betydelse för denna uppsats då GRI kan tänkas ingå här. Det har 

uppmärksammats att GRI har fått stort genomslag i Sverige då de kommit att påverka 

svenska bolags hållbarhetsrapporter i större utsträckning.  

 

3.8 Studiens begränsningar 

Det är viktigt att vara väl medveten om vilka begränsningar och brister som finns i studien. 

Vid val av bolag som verkar inom samma bransch är det omöjligt att hitta två identiska bolag. 

Detta gör att skillnader i förutsättningar finns, exempelvis storlek, kunderbjudanden och 

geografiskt läge, som kan påverka hållbarhetsrapporterna och resultatet av studien. Det är 

även viktigt att veta att författarna till uppgiften vid flertalet tillfällen fått vara subjektiva då 

granskning och bedömning skett. Detta är något som Bryman och Bell (2013) kritiserar då 

samma information kan tolkas olika beroende av vem som läser den och därmed blir 

författarnas egna subjektivitet avgörande för resultatet. Vidare bör det nämnas att författarna 

inte är några experter inom redovisning vilket kan leda till att det blir svårt att göra helt 

korrekta bedömningar om bolagens väsentlighet. Det är författarna själva som inhämtar 

information till studien vilket gör att selekteringen kan påverkas av deras egna uppfattningar 

och erfarenheter av ämnet (Bryman & Bell, 2013). 

 

I och med att vissa av de granskade bolagen valt att exkludera delar som bör finnas i en 

hållbarhetsrapport enligt GRI och istället hänvisat till hemsidan eller en annan rapport, kan 

brist i studien uppstå då den utelämnade information inte tagits hänsyn till i analysen. Detta 

på grund av att författarna endast granskade hållbarhetsredovisningarna och tillhörande GRI-

index och inte hela bolagens arbete med hållbar utveckling.   
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4. Empiri 

4.1 PostNord 

2008 

Bolagets intressenter är kunder, medarbetare, leverantörer, ombud, ägare samt lokala 

beslutsfattare och opinionsbildare (PostNord, 2008). PostNord anser även att medier och 

myndigheter har stor påverkan på bolaget. Företaget tycker sig ha identifierat viktiga aspekter 

för sina intressenter. Aspekterna och hur bolaget arbetar med dessa rapporteras i 

hållbarhetsredovisningen. I rapporten redogörs även vilka resultatindikatorer som följs utifrån 

GRI:s riktlinjer och antalet sociala indikatorer är många (se bilaga 1). Styrelsen och 

ledningen för PostNord har beslutat att styra bolaget mot finansiella och icke-finansiella mål 

som ska balanseras för att tillgodose de krav och förväntningar som ställs av bolagets 

intressenter. Målen följs upp för att se huruvida företaget möter de interna och externa 

intressenternas krav och förväntningar. PostNord visar i övrigt medvetenhet över sin 

hållbarhetspåverkan genom att omfattande redogöra för de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga områdena. 

 

I hållbarhetsrapporten redovisar PostNord en tydlig vision, att bolaget ska leverera 

kommunikations- och logistiklösningar i absolut högsta klass till sina kunder (PostNord, 

2008). Vidare förklaras bolagets mål och styrning där en målbild har arbetats ut. Denna 

målbild består av tre externa intressentperspektiv i form av ägare, kunder och medarbetare 

följt av ett internt perspektiv i form av processer. Det finns flera målområden inom varje 

perspektiv där det även är möjligt att följa utfallet.  

 

För att kunna vara så bra rustade som möjligt mot risker använder PostNord Enterprise Risk 

Management (ERM). Detta omfattar både finansiell riskhantering och centrala 

hållbarhetsaspekter i from av medarbetare, miljö, säkerhet och kontinuitet. Bolaget tar upp 

medarbetarnas fysiska ansträngning som en risk då många av medarbetarna anstränger sig 

fysiskt varje arbetsdag. Detta kan leda till arbetsskador och långtidssjukskrivningar. PostNord 

förebygger detta genom fastighetsboxar som ska minska den fysiska ansträngningen för 

brevbäraren. Vidare nämns att infrastrukturen är viktig för att verksamheten ska fungera och 

att eventuella längre elavbrott eller översvämningar kan orsaka stora problem för att bolaget 

ska kunna leverera sin tjänst. För en större riskanalys hänvisar bolaget till sin årsredovisning.  

 

Det redovisas inte vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är för bolaget på ett tydligt sätt 

(PostNord, 2008). Dock finns bolagets viktigaste bidrag till en hållbar samhällsutveckling 

utskrivet. Detta är att “tillhandahålla hållbara kommunikations- och logistiklösningar och 

upprätthålla en effektiv infrastruktur för brev- och paketdistribution med minsta möjliga 

miljöpåverkan” (ibid, s. 5). Hållbarhetsrapporten är granskad av ett expertorgan, Ernst & 

Young AB, där de uttalar sig om att det inte finns anledning att tro att rapporten inte uppfyller 

de krav som ställs på en hållbarhetsrapport utifrån GRI:s riktlinjer. Granskningen innebär att 

PostNord rapporterar i enlighet med GRI:s tillämpningsnivå B+. 
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2012 

I 2012 års hållbarhetsrapport redovisar PostNord en tabell över vilka företagets intressenter 

är, vilka frågor som är viktiga för var intressent och på vilket sätt bolaget följer upp dessa 

frågor (PostNord, 2012). PostNord menar att förståelse för vilka frågor som är viktiga för 

bolagets intressenter krävs för att kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs 

från sina intressenter. Dialogen med intressenterna bidrar i sin tur med att utveckla PostNords 

erbjudande och verksamhet. PostNord redogör för sin hållbarhetspåverkan genom att bland 

annat upprätta diagram över sitt koldioxidutsläpp och redogöra för sin påverkan inom ett 

flertal områden och vilka aktiviteter de utför för att minska påverkan. 

 

I hållbarhetsrapporten finns bolagets värderingar (PostNord, 2012). Dessa är pålitlighet, 

tillgänglighet, affärspartner och miljöriktig. Vidare finns en mission “Med PostNord når man 

den man vill, i rätt tid, säkert och effektivt” (ibid, s. 7). Bolaget har även en vision att leverera 

kommunikations- och logistiklösningar i absolut högsta klass till sina kunder. Visionen har 

förtydligats med ett antal punkter som säger att PostNord utvecklar starka och lönsamma 

verksamheter genom:  

- Ägare, partnerskap och samarbete. 

- Bolaget har engagerade och motiverade medarbetare som jobbar på en attraktiv och 

utvecklande arbetsplats. 

- Bolaget är ett bra val för kunderna ur miljöhänsyn. 

 

Bolagets mål presenteras i en tabell som även visar på hur dessa mål har uppfyllts under året. 

Föregående års siffror redovisas som ett jämförelseår för att kunna få en bild över 

utvecklingen av de områden som målen behandlar. Områdena består av både finansiella mål 

och övriga mål. Miljö, medarbetare och kunder är exempel på vad som ingår under övriga 

mål. Hållbarhetsfrågor är integrerade i styrmodellen och kopplade till många av 

koncernmålen. 

 

PostNord har valt att inte ta upp risker i sin hållbarhetsrapport utan hänvisar istället till 

årsredovisningen (PostNord, 2012). För att nå framgång menar bolaget att chefer och ledares 

roll är extra viktiga. Ledarskapet ska utföras effektivt och under förändring för att få 

medarbetarna engagerade och företaget framgångsrikt även i framtiden. Värdet för kunder, 

ägare, och andra intressenter skapas i huvudsak genom effektiv hantering och distribueringen 

av fysiska och digitala försändelser.  

 

PostNords hållbarhetsrapport 2012 har granskats av en extern part, Ernst & Young AB, med 

expertis i ämnet. Enligt denna part finns det inte något som tyder på att bolaget inte redovisat 

allt som kan tänkas vara av väsentlig betydelse i enlighet med kriterierna bolaget har att 

förhålla sig till. De redovisade resultatindikatorerna är få för 2012 (se bilaga 1) vilket innebär 

att bolaget redovisar enligt GRI:s tillämpningsnivå C+. 

 

2016 

I en kombinerad hållbarhetsrapport och årsredovisning för 2016 har en väsentlighetsanalys 

upprättats som visar på väsentliga områden för bolaget att arbeta med (PostNord, 2016). 
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Analysen bygger på viktiga aspekter för intressenternas beslut som ställs i förhållande mot 

väsentliga aspekter för PostNord ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. I sin 

tur redogörs vilka frågor som är väsentliga inom varje område och huruvida dessa är 

väsentliga ur ett externt respektive internt perspektiv. Företagets intressenter är kunder och 

mottagare, medarbetare, ägare, kapitalmarknad, affärspartners samt samhälle. Genom 

förståelse och agerande för de mest väsentliga frågorna för PostNords intressenter bidrar det 

till att rätt prioriteringar görs för att utveckla bolaget. Utöver GRI:s sociala resultatindikatorer 

har bolaget valt att redovisa egna väsentliga hållbarhetsfrågor. Dessa berör bland annat 

leveranskvalitet, kundklagomål, hållbara produktlösningar, leveranssäkerhet, hållbar 

leverantörskedja samt ansvarsfull omställning. PostNord gör uppskattningar för sin 

hållbarhetspåverkan genom att omfattande redogöra för områden de påverkar och hur arbetet 

inom områdena ser ut för att minska påverkan. 

 

PostNord visar i denna rapport tydligt sin vision - att leverera kommunikations- och 

logistiklösningar i absolut högsta klass till sina kunder (PostNord, 2016). Denna tydlighet 

fortsätter sedan när bolaget redovisar sin mission, att kunden når vem den vill på ett säkert 

och effektivt sätt i rätt tid. I rapporten presenterar bolaget sina värderingar och en kort 

förklaring till vardera. Dessa är pålitlig, affärspartner, tillgänglig och hållbar. Pålitlig innebär 

att hålla löften och kunna leverera i rätt tid på ett säkert sätt överallt. Affärspartner syftar till 

att bolaget ska hjälpa sina kunder med utmaningar inom kommunikation och logistik. 

Tillgänglig innebär att bolaget alltid ska finnas nära kunderna samt hållbar vilket syftar till att 

PostNord skapar värde för ägare och kunder och försöker minska sin miljöpåverkan genom 

aktivt arbeta med frågan och tar stort socialt ansvar.  

 

Det finns både finansiella och icke-finansiella målområden för bolaget (PostNord, 2016). 

Dessa målområden är uppdelade i medarbetare, ekonomi, miljö, kunder och leverantörer där 

mer specificerade och anpassade mål finns i varje område. Exempelvis är målen inom 

området medarbetare att förbättra medarbetarindex, ledarskapsindex och ha 40% kvinnor i 

chefsbefattningar 2020. Utfallet för varje år presenteras med en möjlig förklaring till varför 

utfallet blev på ett visst sätt. PostNord lyfter fram ett antal väsentliga risker. Föränderliga 

marknadsförutsättningar är ett faktum och risk som bolaget måste förhålla sig till när breven 

blir digitaliserade. Regulatoriska risker i form av de postregulatoriska villkoren påverkar 

bolaget då verksamheten finns i fler länder och bolaget blir därmed skyldiga att följa lagar i 

vardera land. Ytterligare en risk är IT Effektivitet i produktionen, hantering av stora 

datamängder och ökande efterfråga på flexibla lösningar för kunden, detta kräver 

investeringar i IT vilket prioriteras högt av bolaget. Vidare nämner bolaget också 

produktionskvalitet och refinansieringsrisk som två väsentliga risker. 

 

Bolaget har sedan 2015 prioriterat att harmonisera sina produkter så att kunder ska kunna få 

samma kvalité oavsett vart de befinner sig (PostNord, 2016). En annan viktig 

framgångsfaktor är hanteringen av det starkt växande området e-handeln där bolaget enligt de 

själva ligger bra till då de anser att bolagets räckvidd ger de en konkurrensfördel. Vidare 

noterar bolaget att en tredjedel av de nya avtal som tecknats rör just detta område. PostNord 

anser att de har ett stort ansvar mot samhället. Bolaget arbetar med ett hållbarhetsarbete i 
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leverantörskedjan som är strukturerat utformat. Detta arbete bidrar till samhället och minskar 

bolagets negativa påverkan på miljön. Vidare tar PostNord ett tydligt avstånd för olika typer 

av korruption och mutor. Hållbarhetsrapporten är upprättad enligt GRI:s nivå Core och är 

granskad av KPMG som inte har någon anmärkning att rapportera.  

 

4.2 Bring Citymail 

2008 

Bring Citymail presenterar i sin hållbarhetsrapport för 2008 en figur över bolagets viktigaste 

intressenter och redogör vidare för vilka situationer dialoger förs med sina intressenter (Bring 

Citymail, 2008). I rapporten redogörs det för vilka frågor som är av vikt för företagets 

intressenter och hur dessa frågor arbetas med. Intressenternas viktigaste frågor utgör en grund 

för en tabell, vilken visar på områden som är väsentliga för bolaget att arbeta med för hållbar 

utveckling. Genom att möta intressenternas förväntningar stärker bolaget sin position och 

konkurrenskraft samtidigt som de verkar för en hållbar utveckling. Bring Citymails viktigaste 

intressenter är kunder, mottagare, ägare, medier, konkurrenter, politiker, myndigheter, 

samarbetspartners, fackliga organisationer och medarbetare. För bolaget är en professionell 

och transparent dialog med sin omvärld viktigt för att förbättra verksamheten (ibid, s. 19). Ett 

flertal sociala resultatindikatorer redovisas gällande företagets arbetsförhållanden och 

produktansvar (se bilaga 1). Dock redovisas endast ett fåtal indikatorer för mänskliga 

rättigheter och organisationens roll i samhället. 

 

Under rapportens miljöavsnitt visar bolaget på medvetenhet kring deras miljöpåverkan (Bring 

Citymail, 2008). De redovisar vilka punkter som innebär en påverkan på miljön, hur de 

påverkar och vilka åtgärder som har utförts och kommer utföras för att minska bolagets 

miljöpåverkan. Dessutom redogör bolaget för påverkan inom de sociala och ekonomiska 

områdena. 

 

Bolagets värderingar är utmanare, kundperspektiv, professionalism och tilltro till individen 

(Bring Citymail, 2008). Dessa värderingar har arbetats fram för Bring Citymails starkt 

förankrade roll som utmanare i branschen. Bolagets vision är att på egen hand bli 

klimatneutrala. Utöver denna nämns även en del av en annan vision vilken säger att 

medarbetarnas framgång ständigt ska utveckla bolaget. Arbetet med mål behandlas genom att 

sätta upp mindre mål för olika områden i bolaget, exempelvis för medarbetare och kunder. Då 

bolaget är ett transportintensivt företag har en risk identifierats, därav läggs vikt vid att 

fordon utvecklas och blir bättre ur ett miljöperspektiv. I övrigt redovisar bolaget inga risker i 

hållbarhetsredovisningen. Det finns viktiga faktorer för att bolaget ska nå framgång. Dialogen 

med omvärlden ses som en sådan faktor. Detta kan ske genom att sända rätt budskap i media 

eller exempelvis genom att många unga människor arbetar ute i samhället och delar ut post 

för Bring Citymail, vilket sänder ett typ av budskap till omvärlden. Bolagets 

hållbarhetsredovisning är inte granskad av en tredje part vilket gör att de tillämpar nivå C för 

rapportering enligt GRI.  
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2012 

För 2012 års hållbarhetsredovisning har bolaget tydligt redogjort för sina intressenter, 

väsentliga frågor för var intressent och hur de arbetar med dessa frågor (Bring Citymail, 

2012). Intressenternas viktigaste frågor utgör en grund för en tabell som visar på väsentliga 

områden för bolagets hållbarhetsarbete. Bring Citymails viktigaste intressenter är kunder, 

mottagare, ägare, medier, konkurrenter, politiker, myndigheter, samarbetspartners, fackliga 

organisationer och medarbetare. För bolaget är en kontinuerlig, professionell och transparent 

dialog med omvärlden viktigt för att förbättra sin verksamhet (ibid, s. 19). Ett flertal sociala 

resultatindikatorer redovisas som berör företagets arbetsförhållanden och produktansvar (se 

bilaga 1). Färre indikatorer redovisas för mänskliga rättigheter och organisationens roll i 

samhället. Bolaget redogör för sin hållbarhetspåverkan genom att bland annat visa tydliga 

tabeller för växthusgaser och bränsle samt visa på arbete med företagets intressenter och 

redogörelse för sin marknad. 

 

Bring Citymail anser att värderingar är viktigt för att få alla medarbetare att jobba åt samma 

mål (Bring Citymail, 2012). De värderingar som finns i bolaget är ärlighet, respekt, 

samarbete, öppenhet och mod. Vidare beskrivs bolagets vision i hållbarhetsrapporten, vilken 

är att bolaget vill bli klimatneutrala av egen kraft. Stort fokus läggs på arbetet om mål där 

olika områden inom bolaget har olika mål. Exempelvis använder bolaget nöjd kund index för 

att mäta kundnöjdheten och sätter mål efter detta för området kunder. Den fysiskt 

ansträngande arbetsmiljön ses som en risk. Bolaget arbetar aktivt med lösningar där 

friskvårdsbidrag används som en typ av lösning. Vidare anser bolaget att klimatförändringen 

är en stor fråga där möjligheter och risker finns i form av att kunderna efterfrågar bättre 

alternativ för miljön. Bring Citymail satsar på faktorerna miljö, pris och kvalitet för att nå 

framgång och anser att deras viktigaste uppgift för att bidra till en hållbar utveckling är 

utvecklingen av framtidens distribution. För 2012 har bolaget valt att låta en tredje part 

granska hållbarhetsrapporten som anser att det inte finns skäl att tro att bolaget missat att ta 

upp väsentliga områden i rapporten. Bring Citymail upprättar sin hållbarhetsrapport enligt 

tillämpningsnivå C+. 

 

2016 

Bring Citymail menar att god kommunikation, transparens och tillgänglighet ska stärka 

förtroendet med bolagets intressenter (Bring Citymail, 2016a). Arbetet med hållbar 

utveckling sker med återkoppling till en intressentanalys utförd 2014 samt löpande kontakt 

med företagets kunder. Genom mediabevakning, kommunikation med interna och externa 

intressenter samt medarbetarundersökningar har frågor kring hållbar utveckling identifierats. 

Bring Citymails främsta intressenter är kunder, mottagare, ägare, medier, konkurrenter, 

politiker, myndigheter, samarbetspartners, fackliga organisationer och medarbetare. De 

viktigaste frågor som identifierats från dessa intressenter har tydligt redovisats där de även 

förklarar hur arbetet med frågorna och kommunikation med intressenter sker. Intressenternas 

viktigaste frågor utgör en grund för en tabell som visar på områden som är väsentliga för 

bolagets hållbarhetsarbete. Deras viktigaste hållbarhetsresultat för 2016 rapporteras och visar 

på medvetenhet över sin hållbarhetspåverkan genom att utförligt redovisa företagets 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.  
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Under 2016 lanserade bolaget visionen 50/25/5 (Bring Citymail, 2016a). Visionen behandlar 

könsfördelning mellan män och kvinnor som ska vara 50/50, 25 för andelen med utländsk 

bakgrund och 5 för andelen funktionshindrade. Värderingarna inom bolaget är ärlighet, 

respekt, samarbete, öppenhet och mod. För varje värdering finns ett förklarande stycke. 

Bolaget har mål, dessa presenteras löpande under vardera område där diskussion förs om 

målet har uppfyllts eller ej. 

  

Medarbetarna utsätts för risker då de anstränger sig fysiskt under sina arbetsdagar (Bring 

Citymail, 2016a). Bolaget har därmed identifierat att deras största risk i arbetsmiljön är inom 

belastningsergonomin. Det finns även en risk med klimatförändringen och vad den innebär 

för företaget. Redan nu har bolaget lagt ner stort fokus på att använda så miljövänliga 

alternativ som möjligt i sin dagliga verksamhet. För att nå framgång anser bolaget att det är 

viktigt att agera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt mot omvärlden. Detta gör de genom att 

behandla vad bolagets intressenter tycker är de viktigaste frågorna för Bring Citymail 

angående hållbarhetsarbete. För samhället vill bolaget bidra till att utveckla hållbarhetsarbetet 

i postbranschen genom sitt aktiva agerande. Företagets mest väsentliga indikatorer för de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga områden har rapporterats enligt GRI nivå Core (se 

bilaga 1). Rapporten är inte granskad av en tredje part. 

 

4.3 Sveaskog 

2008 

Sveaskogs ambition är att föra en öppen dialog med bolagets intressenter (Sveaskog, 2008). 

De har för varje intressent identifierat väsentliga frågor samt redogjort för hur 

kommunikation sker mellan parterna och hur företaget arbetar med dessa frågor. För dessa 

frågor har företaget även upprättat en väsentlighetsanalys som jämförs med företagets 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Vidare presenteras de olika områdena mer 

ingående för vilka de har en hållbarhetspåverkan inom. Bolagets intressenter är medarbetare, 

ägaren, kunder, entreprenörer, virkesleverantörer, myndigheter, naturvårdsorganisationer, 

friluftsintresserade, kredit- och långivare, rennäringen samt jägare, fiskare och 

turismföretagare. Företaget har som ambition att “agera som en långsiktig och pålitlig 

samarbetspartner, arbetsgivare och aktör i samhället” (ibid, s.31). De menar att det inger ett 

förtroende i affärssammanhang och bidrar till att utveckla verksamheten. Bolagets syfte med 

att rapportera enligt GRI är att mäta, presentera och ta ansvar för sina interna och externa 

intressenter, för det som uppnåtts i arbetet för en hållbar utveckling. 

 

Visionen Sveaskog har är att vara det främsta bolaget på att utveckla värden för skogen 

(Sveaskog, 2008). I rapporten redogörs inte vilka bolagets värderingar är. Det framkommer 

däremot olika typer av mål där det går att jämföra utfallet med tidigare år. Bolaget redovisar 

finansiella- miljömässiga- och sociala mål. Den mest väsentliga risken för Sveaskog är 

klimatförändringen och stormar som kan orsaka stor skada för bolaget. Vidare förklaras att en 

viktig framgångsfaktor är arbetet med ett hållbart skogsbruk med långsiktiga beräkningar om 

avverkningar som stöd. För samhället bidrar Sveaskog med exempelvis ny teknik och 
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kunskap om skogsbruket, nationella mål i form av att sälja skogsmark som blir naturreservat 

samt nya användningsområden för skogen. Hållbarhetsrapporten upprättas enligt GRI:s 

tillämpningsnivå C+ och få sociala resultatindikatorer redovisas (se bilaga 2). Rapporten är 

granskad av en tredje part som anger att allt väsentligt material som kan tänkas finnas går att 

hitta. 

 

2012 

I hållbarhetsrapporten för 2012 upprättar Sveaskog en tabell över hur de levererar direkt 

ekonomiskt värde till deras intressenter (Sveaskog, 2012). Denna följs av redogörelse för 

vilka ansvar bolaget tar inom områdena ekonomi, miljö och socialt ansvar. Det förklaras även 

hur deras påverkan ser ut på dessa områden. För att visa hur hänsyn tas till företagets 

intressenter har en tabell upprättats över de viktigaste intressenterna, väsentliga frågor för 

varje intressentgrupp och hur de arbetar med frågorna. Dessa frågor redovisas vidare i en 

väsentlighetsanalys där betydelsen för intressenterna sätts i förhållande mot betydelsen för 

Sveaskog och deras möjlighet att påverka. För Sveaskogs verksamhet finns ett stort behov av 

kontinuerlig kommunikation med sin omvärld för att förstå intressenterna och skapa 

uppfattning kring hur prioriteringar och beslut i verksamheten ska göras.  

 

Under 2012 arbetade bland annat Sveaskog fram en ny vision, nya värderingar och 

gemensamma mål (Sveaskog, 2012). Visionen syftar till att Sveaskog ska vara det ledande 

bolaget inom skogsindustrin. Värderingarna presenteras, men inte i någon omfattande 

utsträckning. Mål finns för olika områden, exempelvis mål inom samhällsansvar och 

medarbetare. Det presenteras också utfall för vardera mål i områdena.  

 

Sveaskog är medvetna om riskerna i bolaget (Sveaskog, 2012). Korruption är bland annat en 

risk som bolaget arbetar med för att förhindra. Vidare finns också externa risker i form av 

marknadsutveckling som påverkar bolaget stort. Det framkommer inte vilka som är bolagets 

viktigaste framgångsfaktorer, dock är samverkan med lokala entreprenörer och leverantörer 

ett exempel på en viktig faktor. Sveaskog bidrar till samhället på många sätt, exempelvis att 

de avverkas skog på ett hållbart sätt som bidrar till den långsiktiga tillväxten av virke och de 

lämnar hänsyn vid avverkning kring naturvårdsskogar för att stärka den biologiska 

mångfalden. Det finns inget som påvisar att Sveaskog inte tagit med allt väsentligt i rapporten 

enligt tredje man som granskat den. Redovisade resultatindikatorer är många (se bilaga 2) och 

bolaget redovisar enligt GRI:s tillämpningsnivå B+. 

 

2016 

Sveaskog hållbarhetsarbete för 2016 bygger på en väsentlighetsanalys som har upprättats 

efter frågor som är viktigast för företagets intressenter och där företaget har störst påverkan 

(Sveaskog, 2016b). På så sätt redovisas endast de mest väsentliga indikatorerna för 

verksamheten. Sveaskogs intressenter är kunder, ägaren, medarbetare, entreprenörer, 

virkesleverantörer, rennäringen, kreditgivare, myndigheter, naturvårdsorganisationer samt 

turismföretagare, jägare och fiskare. Att föra kontinuerliga dialoger med intressenterna skapar 

förståelse för de förväntningar och frågor som är viktiga för intressenterna. Sveaskog har i 
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rapporten upprättat en tabell över påverkan på skogsbruk och utsläpp. Vidare redogörs det för 

identifierade GRI-indikatorer och vart påverkan på dessa sker. 

 

I 2016 års rapport har Sveaskog ett avsnitt som behandlar deras vision, mission och värdeord 

(Sveaskog, 2016b). Visionen är att vara ledande i branschen och missionen är att skapa 

växtkraft genom generationer. Bolagets värdeord är kundfokus, innovation, enkelt och 

öppenhet. Dessa värdeord ska prägla medarbetare och allt bolaget gör. Mål finns 

uppstrukturerade med utfall för året. I rapporten har en omfattande risk- och 

känslighetsanalys upprättas där olika väsentliga risker och hur dessa hanteras presenteras. 

Riskerna är uppdelade i olika områden, däribland sociala risker, marknadsrisker och 

finansiella risker.  För att bolaget ska kunna fortsätta vara framgångsrika är det viktigt att 

bolaget arbetar aktivt med sina mål och ständigt följer upp om de nås eller ej. Bolaget är en 

stor aktör och bidrar till samhället på olika sätt, dels genom att ta ansvar för stora områden 

skog men också genom att försöka vara den ledande aktören i branschen och därmed visa 

andra företag vägen. Rapporten upprättas i enlighet med GRI Core och är styrkt av tredje 

man. 

 

4.4 SCA 

2008 

Stort fokus läggs i rapporten vid företagets sociala och miljömässiga påverkan medan en 

mindre omfattande del visar på företagets ekonomiska påverkan, i förhållande till de andra 

två områdena (SCA, 2008). SCA:s hållbarhetsmål bygger på en balans mellan intressenternas 

krav och förväntningar samt de områden som är av större betydelse för bolagets framtida 

konkurrenskraft. Bolaget nämner att deras viktigaste intressenter är kunder, konsumenter, 

medarbetare, leverantörer, samhället, kapitalmarknaden, myndigheter och 

intressentorganisationer. Vidare beskrivs endast arbetet med intressentdialoger för kunder, 

konsumenter, medarbetare, leverantörer, samhället och investerare. Under 2008 utförde SCA 

en materialitetsanalys för att identifiera vilka kriterier som är de viktigaste för företagets 

intressenter. Denna analys redovisas sedan i en matris där betydelsen för bolagets interna 

intressenter ställs i förhållande mot betydelsen för bolagets externa intressenter. Stort fokus 

på SCA:s intressenter läggs i hållbarhetsrapporten då företaget redovisar på ett flertal sätt för 

hur de arbetar för att tillgodose intressenternas förväntningar och krav.  

 

Bolaget har kärnvärden i form av respekt, högklassighet och ansvar (SCA, 2008). Dessa 

värden utgår all ansvarstagande i bolaget från, vilket har utvecklat en uppförandekod. Det 

finns ingen utstakad vision som redovisas i rapporten, dock finns tydliga hållbarhetsmål som 

sätter grunden för SCA:s hållbarhetsstrategi. Målen behandlar resursanvändning av vatten, 

minskning av koldioxidutsläpp, kontroll av fiberråvara och spridningen av uppförandekoden. 

Det finns risker som presenteras, dock inga som är mer väsentliga än andra. SCA ser arbetet 

med hållbarhet som en viktig del för att kunna nå framgång i framtiden där grunden är viktig. 

En annan framgångsfaktor för bolaget är att föra dialoger med de anställda så att alla jobbar 

åt samma håll. Detta sker exempelvis via hur målen och kärnvärden ska tolkas och arbetas 
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med. Enligt SCA gör deras produkter kundernas vardagsliv enklare och är ett inslag till den 

moderna välfärden i samhället.  

 

Rapporten är granskad av tredje man som har grund att tro att bolaget uppfyllt alla kriterier 

för väsentlighet (SCA, 2008). De redovisade resultatindikatorerna är många (se bilaga 2) och 

bolaget upprättar sin hållbarhetsrapport enligt GRI:s tillämpningsnivå A+. 

 

2012 

Hållbarhetsrapporten för 2012 bygger till stor del på de områden som GRI:s 

resultatindikatorer redovisas inom, vilka är de ekonomiska, miljömässiga och sociala 

områdena (SCA, 2012). Bolaget redogör i stor utsträckning för sin påverkan inom samtliga 

områden. 

 

SCA:s hållbarhetsmål grundar sig i det som är mest relevant för verksamheten och sina 

intressenter (SCA, 2012). En tabell har upprättats i rapporten för att redogöra för bolagets 

intressenter, hur kommunikation förs med dem och vilka frågor som är relevanta för 

intressentgrupperna. Företagets intressenter är kunder, konsumenter, medarbetare, 

investerare, leverantörer, intresseorganisationer och samhället. För att identifiera ett flertal 

viktiga frågor för företagets intressenter har en materialitetsanalys upprättats där betydelsen 

för bolagets intressenter ställs i förhållande mot betydelsen för bolagets affärsstrategi. 

Analysen avgör vilka frågor som är mest väsentliga vilka i sin tur utgör en grund för 

företagets hållbarhetsarbete.  

 

SCA visar i sin rapport på ambitioner och mål för sitt arbete med hållbarhet (SCA, 2012). 

Ambitionerna är uppdelade i miljö och människor. Utifrån dessa ambitioner har mer specifika 

och mätbara mål upprättas som sedan utvärderas. Målen är uppdelade i åtta grupper där 

utvärderingen sker över om det går enligt plan, ej enligt plan men åtgärder identifierade och 

ej enligt plan. Det redogörs inte någon tydlig vision. Kärnvärdena i bolaget är respekt, 

högklassighet och ansvar som ska genomsyra hela verksamheten. Olika typer av risker 

diskuteras och för en djupare diskussion hänvisar bolaget till årsredovisningen. För att kunna 

bli framgångsrika på kort respektive lång sikt har bolaget en strategi som baseras på en 

hållbar affärsmodell. Denna fokuserar på värdeskapande för både människa och miljö som 

sedan ska stämma överens med tillväxt och lönsamhet. SCA bidrar till samhället på olika sätt, 

dels genom sina produkter som hjälper människor och dels genom att ta stort ansvar för 

arbetet med hållbarhet. Tredje man har granskat rapporten. Rapporteringen är omfattande på 

de ekonomiska, sociala och miljömässiga områden vilket gör att bolaget redovisar på GRI:s 

tillämpningsnivå A+ (se bilaga 2). 

 

2016 

Intressenter som fokus läggs på i hållbarhetsrapporten för 2016 är kunder, konsumenter, 

medarbetare, investerare, leverantörer, intresseorganisationer och samhället (SCA, 2016). En 

tabell har upprättats i rapporten för att redogöra för bolagets intressenter, hur kommunikation 

förs med dem och vilka frågor som är relevanta för intressentgrupperna. Att hålla en löpande 

dialog med bolagets intressenter bidrar, enligt SCA, bland annat till att förstå vilka 
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förväntningar som finns på företaget och de behov som finns hos bolagets kunder och 

konsumenter. SCA har i rapporten upprättat en väsentlighetsanalys över de viktigaste 

frågorna för företagets intressenter. Analysen ligger till grund för bolagets strategi och 

verksamhet och är upprättad genom att betydelsen för bolagets intressenter ställs i förhållande 

mot betydelsen för bolagets affärsstrategi. På så sätt kan bolaget identifiera frågor som är 

mest väsentliga för dem. Analyserna för 2008 till 2012 var enligt bolaget hållbarhetsinriktade, 

nu har analysen däremot breddats och omfattar istället hela verksamheten.  

 

SCA har en vision, att genom ledande lösningar öka välbefinnandet inom hygien och hälsa 

(SCA, 2016). Denna vision lägger grund för de övergripande målen om aktieägare, 

människor, samhälle och medarbetare i bolaget. Vidare specificeras dessa mål ytterligare för 

att kunna mäta och följa upp prestationer och på så sätt åtgärda om det behövs. Värdeorden 

respekt, ansvar och högklassighet är centrala då en uppförandekod har utvecklats efter dessa 

som ska genomsyra hela bolaget. Det diskuteras hur risker i leverantörskedjan hanteras, en 

kartläggning av vattenrisker har upprättats samt risker för medarbetare uppmärksammas. 

Bolaget hänvisar även till en större riskanalys i årsredovisningen. Innovation, kund- och 

konsumentnöjdhet och affärsetik ser SCA och bolagets intressenter som extra viktiga 

områden. Dessa lägger bolaget ner mycket fokus kring för att kunna fortsätta leverera och 

vara framgångsrika framöver. För samhället bidrar bolaget genom sin innovation av 

produkter till att öka välbefinnandet för människor i många länder samt tillfredsställa 

samhället i frågor kring social och hållbar utveckling. Rapporteringen är omfattande på 

områdena för ekonomi, miljö och det sociala (se bilaga 2). Bolaget redovisar under 2016 i 

enlighet med GRI:s nivå Core där rapporten är granskad av en tredje part utan någon 

anmärkning.  

 

4.5 Jernhusen 

2008 

Jernhusen redogör ej för deras intressenter (Jernhusen, 2008). Dock visar de på hur arbetet 

sker med bolagets medarbetare. Fokuset i rapporten ligger på deras miljöpåverkan och ytterst 

lite benämns inom företagets ekonomiska och sociala område.  

 

Bolaget redovisar inte sin vision eller några värdeord i hållbarhetsrapporten, det finns 

däremot mål angående hållbarhet utifrån bolagets miljöpolicy (Jernhusen, 2008). Målen är 

indelade i olika områden men inte specificerade och anpassade till mätning vilket gör att 

ingen mätning och utfall gjorts. Risker behandlas i rapporten, dock endast gällande bolagets 

fastigheter. Medarbetarna ses som en viktig resurs för att kunna nå framgång och tillväxt i 

bolaget. Till samhället bidrar Jernhusen, genom sitt miljöarbete och sina fastigheter, till en 

ökad användning av järnvägen, både för enskilda individer som reser kollektivt men också 

som ett mer hållbart sätt för företag att transportera gods på. Rapporten är granskad av tredje 

part. Bolaget redovisar ytterst få resultatindikatorer (se bilaga 3) i hållbarhetsrapporten för 

2008 och rapporterar enligt GRI:s tillämpningsnivå C+.  
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2012 

I hållbarhetsrapporten för 2012 visar Jernhusen intresse för företagets intressenter genom att 

redogöra för utförda intressentundersökningar (Jernhusen, 2012). Företagets intressenter är 

medarbetare, hyresgäster, resenärer, leverantörer, ägare, trafikhuvudmän och 

kollektivtrafikoperatörer samt banker, finansinstitut och placerare. Intressenternas åsikter 

ligger till grund för de resultatindikatorer som redovisas i rapporten. En tabell har upprättats 

över företagets intressenter, vilka ämnen som är viktiga för dem och hur kommunikationen 

mellan parterna sker. Bolaget redovisar även för hur de skapar ekonomiskt värde för sina 

intressenter. Rapporten lägger större vikt vid bolagets miljöpåverkan och ytterst lite benämns 

om påverkan inom ekonomiska och sociala område. 

 

Jernhusen vision är att de vill göra skillnad för människor och miljö (Jernhusen, 2012). Detta 

ska vara möjligt genom att stärka bolagskulturen med värderingsorden nyfiken, innovativa, 

flexibla och lyhörda. Mål finns uppsatta inom olika områden, exempelvis i områden för 

medarbetare och finansiella mål. Det förs diskussioner om risker, exempelvis att ledningsnät 

kan utgöra en miljörisk. Bolaget hänvisar till årsredovisningen för en mer djupgående analys 

av riskerna som finns. Vikten av medarbetarnas roll för framgång i bolaget diskuteras där rätt 

kompetens specifikt är avgörande. I övrigt presenteras inte viktiga faktorer för framgång. 

Affärsidén är att bidra till ett grönare Sverige genom en bättre transportsektor på järnvägen, 

vilket bolaget gör genom att utveckla sina fastigheter. Detta anses vara bolagets viktigaste 

bidrag till samhället i stort. Rapporten är granskad av en tredje part. Antal redovisade 

indikatorer är få (se bilaga 3) och bolaget rapporterar enligt GRI:s tillämpningsnivå C+. 

 

2016 

De redovisade indikatorerna utgår från en kombination av företagets väsentlighetsanalys och 

krav från ägare och övriga intressenter (Jernhusen, 2016). Väsentlighetsanalysen bygger på 

viktiga aspekter för bolagets intressenter vilka ställs mot viktiga aspekter för företagets 

affärer. Jernhusens intressenter är kunder, kommuner och kommuninvånare, medarbetare, 

resenärer, leverantörer, ägare, regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag samt 

banker, finansinstitut och placerare. Intressenterna redogjordes för i en tabell tillsammans 

med ämnen som är viktiga för varje intressentgrupp och hur kommunikationen mellan 

parterna sker. Jernhusen redogör i större utsträckning för sin miljö och sociala påverkan samt 

i mindre utsträckning för sin ekonomiska påverkan. 

 

För Jernhusen är visionen att göra skillnad, både för människor och miljön (Jernhusen, 2016). 

Värdeorden bolaget jobbar efter ska vägleda medarbetarna åt samma håll för att på så sätt 

kunna ta bolaget framåt. Värdeorden är att Jernhusen är engagerade, tar ansvar och ser 

möjligheter. Det finns finansiella mål, hållbarhetsmål och olika typer av strategiska 

fokusområden bolaget jobbar efter. Målen förklaras och utvärderas i rapporten i olika form, 

exempelvis genom andel av något eller antal. I det finansiella området finns även historiska 

grafer som visar på utvecklingen över år inom det specifika området målet behandlar. Risker 

behandlas strukturerat genom att bolaget delat upp risker i olika områden som sedan delas i 

underområden. Det framkommer dock inte vilka risker som är mest väsentliga för bolaget. En 

viktig del för att företaget ska kunna nå framgång är medarbetarna, vilket gör att Jernhusen 
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jobbar hårt med att bli en attraktiv arbetsgivare. Utan rätt medarbetare är inte tillväxten i 

bolaget möjlig framöver. Genom att Jernhusen utvecklar sina fastigheter relaterade till 

järnvägen bidrar de till att användningen av järnvägen ökar för omvärlden vilket leder till ett 

grönare samhälle. Jernhusen redovisar enligt GRI Core för 2016 års hållbarhetsrapport och 

rapporten är granskad av Ernst & Young AB utan anmärkning. 

 

4.6 Fabege 

2008 

Fabeges hållbarhetsrapport för 2008 upprättas inte enligt GRI:s riktlinjer (Fabege, 2008). 

Kommunikation förs med företagets intressenter för att skapa goda relationer och på så sätt 

öka företagets affärsförmåga som slutligen bidrar till att bygga värde för företagets aktieägare 

(Fabege, 2008). Redovisade krav från företagets intressenter är energivänliga val vid 

nyproduktion. I och med detta krav har Fabege som mål att deras fastigheter ska 

GreenBuilding-certifieras under 2009. Bolaget har inte redogjort för vilka företagets 

intressenter är, men i rapporten beskrivs relationer med företagets ägare, medarbetare, 

kunder, myndigheter och leverantörer. Hållbarhetsrapporten lägger fokus vid företagets 

miljömässiga påverkan men berör även deras sociala ansvar till viss del. 

 

I bolaget finns en tydlig strategi där affärsidén, visionen och missionen inkluderas (Fabege, 

2008). Visionen är att Fabege ska vara det mest innovativa och naturliga förstavalet för 

företag som söker fastighetslokaler i Stockholm. Missionen är att förstå kundernas behov och 

leverera över sin förväntan samt att kontinuerligt öka bolagets värde. Bolagets affärsidé är 

kortfattat att fokusera på ett begränsat antal delområden i Stockholmsområdet inriktat på 

kommersiella fastigheter. Värdeorden i Fabege är snabbhet, prestigelöshet, entreprenörskap, 

affärsmässighet och kundnärhet. Bolaget är målstyrt på flera nivåer, dels finns det 

övergripande mål och dels mer specificerade mål som är inriktade mot olika områden som 

berör verksamheten såsom mål för effektivitet och kunder. Väsentliga risker redovisas där 

förändring av hyres- och räntenivåer är centrala och kan få stora ekonomiska konsekvenser 

för bolaget. För att nå framgång är viktiga delar i bolaget att utveckla styrkan i sitt varumärke 

och att utveckla företagskulturen med hjälp av värdeorden. För samhället vill bolaget bidra 

till genom att vara en betydande partner till andra företag genom att hyra ut lokaler. 

Rapporten är inte granskad av en tredje part och eftersom bolaget inte redovisar enligt GRI 

har bolaget ingen tillämpningsnivå.   

 

2012 

Under 2012 utförde Fabege en fokuserad intressentdialog i syfte att förstå hur Fabeges 

hållbarhetsarbete uppfattas av bolagets intressenter (Fabege, 2012). Vidare har bolaget som 

ambition att utveckla sin hållbarhetskommunikation med intressenterna. Företaget redogör ej 

för vilka deras intressenter är, men i rapporten beskrivs relationer med företagets 

medarbetare, kunder, entreprenörer, samhälle och leverantörer. Dessutom rapporteras inte 

viktiga aspekter för företagets intressenter. De redovisade resultatindikatorerna bygger på de 

mest väsentliga frågorna för verksamheten och sin påverkan på miljö och samhälle. 
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Fabege har valt att inte redovisa sin vision och mission i hållbarhetsrapporten (Fabege, 2012). 

Värdegrunden består av snabbhet, prestigelöshet, entreprenörskap, affärsmässighet och 

kundnöjdhet. Innebörden av dessa förklaras sedan vidare i rapporten. Bolaget redogör för 

uppsatta mål vilka är inriktade mot hållbarhet i form av miljö och medarbetare. Ett utnämnt 

aktuellt mål är att minska energianvändningen med 20% från 2009 till 2014 vilket bolaget 

jobbar hårt för. Det läggs endast fokus på hållbarhet i rapporten vilket gör att risker som inte 

avser hållbarhet inte presenteras. Bolaget tar dock upp risken för projektgrupper utifrån FN:s 

Global Compact och risker på byggarbetsplatsen där Fabege är inblandade. Att arbeta med 

miljöarbete för ett förebyggande syfte är en framgångsfaktor för bolaget som är direkt 

kopplad till hela kärnverksamheten. I övrigt presenteras inte vad företaget anser är viktigt för 

att nå framgång. Genom aktivt arbete bidrar Fabege tillsammans med sina kunder till 

utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det aktiva arbetet kan främst ge resultat i form av 

minskning av energiförbrukning och nya innovativa lösningar. Hållbarhetsrapporten för 2012 

upprättas i enlighet med GRI:s riktlinjer på tillämpningsnivå C+. 

 

2016 

2016 års hållbarhetsredovisning är integrerad i Fabeges årsredovisning (Fabege, 2016). 

Företaget har dock valt att hållbarhetsrapporten endast ska bestå av GRI-index som visar 

vilka indikatorer som är väsentliga för verksamheten samt vart information om dessa 

indikatorer hittas. Bolaget hänvisar till deras hemsida för ytterligare information angående 

hållbarhetsstyrning, vilket innebär att kommunikation med företagets intressenter och 

väsentlighetsanalys inte redovisas i företagets hållbarhetsrapport. I årsredovisningen redogörs 

det omfattande för viktiga områden för bolagets hållbarhetsarbete. Dessa är: medarbetare, 

hållbara relationer samt energi och miljö. Genomgående i årsredovisningen visar bolaget på 

medvetenhet kring sin miljömässiga påverkan. Dessutom redovisar Fabege risker och 

möjligheter inom väsentliga områden för ekonomi, miljö och det sociala samt hur de påverkar 

och hanterar dessa.  

 

Fabege redovisar inte någon utstakad vision (Fabege, 2016). Det framgår att bolaget jobbar 

med sin företagskultur genom den gemensamma värdegrunden SPEAK som står för 

snabbhet, prestigelöshet, entreprenörskap, affärsmässighet och kundnöjdhet. Denna 

värdegrund ska genomsyra hela verksamheten. Målen presenteras strukturerat tillsammans 

med utfallen utefter vilka områden de tillhör. De olika områdena är finansiellt, fastigheter, 

energi och miljö, hållbara relationer samt medarbetare. För vissa områden illustreras en graf 

som visar utvecklingen över fem år. För att nå dessa mål måste bolaget lägga fokus på vad 

som gör det framgångsrikt. Värdeorden skapar via företagskulturen en gemensam värdegrund 

som Fabege anser är viktigt för att nå framgång. Vidare är medarbetarna och strävan efter ett 

hållbart och ansvarsfullt företag grunden för att företaget ska kunna vara framgångsrikt även i 

framtiden. Bolaget presenterar risker strukturerat efter områdena marknad och affärer, 

finansiellt, miljö, skatt och etik med beskrivning av vad risken innebär och hur bolaget 

hanterar denna. Det finns dock inte någon risk som anses vara större än övriga. En tredje part 

har granskat rapporten utan någon form av anmärkning där den är upprättad i enlighet med 

GRI Core.  
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5. Analys 

5.1 Jämförelse inom postbranschen 

Tabell 1. Sammanställning av empiri för postbranschen  

  PostNord Bring Citymail 

  2008 2012 2016 2008 2012 2016 

Visar bolaget intresse för dess 
intressenter genom att redogöra för 
områden som berör 
intressenterna? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Visar bolaget intresse för dess 
intressenter genom att ta hänsyn 
till intressenternas intressen och 
förväntningar? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har bolaget upprättat en 
väsentlighetsanalys? Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Har bolaget gjort uppskattningar 
kring deras hållbarhetspåverkan? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Redogör bolaget för dess viktigaste 
värderingar, visioner och mål? Delvis * Ja Ja Ja Ja Ja 

Redogör bolaget risker för dess 
verksamhet? Ja Nej** Ja Delvis*** Ja Ja 

Redogör bolaget för dess viktigaste 
framgångsfaktorer? Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Redogör bolaget för hur de bidrar 
till en hållbar utveckling? Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

* PostNord redogör för dess vision och mål men inte för dess värderingar 

** PostNord har istället valt att redovisa risker på dess hemsida 

*** Bring Citymail redogör endast för en risk 

 

Genom en överblick på tabellen ovan syns det att båda företagen för samtliga år tar stor 

hänsyn till sina intressenter. Detta då de två frågorna som berör bolagens intressenter är 

uppfyllda utifrån det som redovisas i hållbarhetsrapporterna. Att visa intresse för bolagets 

intressenter i hållbarhetsrapporten och ta socialt ansvar skapar ett positivt intryck från 

företagets intressenter och på så sätt får bolaget legitimitet (Hummel & Schlick, 2016). Vilket 

kan vara anledningen till varför båda bolagen för samtliga år visar på vilket sätt de påverkar 

de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena samt hur hållbarhetsarbetet ser ut inom 

dessa.  

 

Bring Citymail har valt att inte utföra någon väsentlighetsanalys för samtliga år, detsamma 

gäller PostNord för åren 2008 och 2012. När bolaget inte redogör för vad som ligger bakom 

identifieringen av väsentliga frågor i hållbarhetsarbetet kan tveksamhet ställas till om allt som 

redovisas är väsentligt för bolaget. Redovisning av oväsentlig information utifrån GRI:s 

principer kan tolkas negativt av läsaren, som att företaget försöker få rapporten att se bättre ut 

än den är för att kunna skapa legitimitet (Seele & Gatti, 2017).  

 

Båda bolagen redovisar sina viktigaste värderingar, visioner och mål under samtliga år. 

PostNord har under hela den granskade tidsperioden haft en kontinuitet då de har samma 

tydliga vision, samma värdeord och tydliga målsättningar som är anpassade efter 
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verksamheten för åren. Denna kontinuitet kan jämföras med Bring Citymail som under 

samma tidsperiod varit betydligt mer aktiva. Exempelvis har bolaget bytt värderingar och 

anpassat visioner mer mot vad intressenter kan se som positivt i form av olika typer av 

hållbart ansvarstagande. En tydlig skillnad som belyser detta är hur bolagen för år 2016 

arbetar med visioner. PostNords “att leverera kommunikations- och logistiklösningar i 

absolut högsta klass till sina kunder” mot Bring Citymails “visionen 50/25/5” visar på två helt 

olika tänk för visioner. Bring Citymails mer aktiva agerande kan förklaras genom 

legitimitetsteorin där de eftersträvar att arbeta efter omgivningens normer och värderingar 

och kan på så sätt skapa sig legitimitet (Frostenson, 2015; Deegan & Unerman, 2011). 

 

I ovanstående resonemang har två företag i samma bransch valt två olika vägar i arbetet kring 

sina värderingar mål och visioner. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att något av 

bolagen gjort fel då det finns flera bakomliggande faktorer som påverkar. En sådan kan vara 

att PostNord och Bring Citymail har två olika bakgrunder på den svenska marknaden. 

PostNord har länge varit ensam aktör på marknaden och därmed redan fått en tydlig image 

från intressenterna medan Bring Citymail är relativt nya och möjligen behöver anpassa sig 

mer mot de förändringar som sker för att intressenterna ska få en god bild över bolaget och på 

längre sikt få bolaget att skapa mer fasta värderingar, visioner och mål. 

 

Vid området risk läggs stor fokus från båda bolagen på arbetsmiljön för medarbetarna då 

företagen menar att den fysiska ansträngningen kan orsaka skador och sjukskrivningar. Detta 

fokus är återkommande för samtliga år och kan möjligen ses som en specifik risk inom 

branschen. Bring Citymails vision att vara ett klimatneutralt företag bidrar till en risk som 

endast har identifierats i det enskilda bolaget. I och med detta är utvecklingen över 

miljöanpassade alternativa transportmedel viktigare för bolaget än för PostNord. I övrigt 

skiljer sig riskerna mellan åren för båda bolagen vilket tyder på att det inte verkar finnas 

något mer som är en extra väsentlig risk utöver arbetsmiljön. 

 

Vad bolagen anser vara de viktigaste faktorerna för framgång har varierat mycket mellan 

åren. Även om bolagen tagit upp olika faktorer som viktiga under åren går det att urskilja ett 

visst mönster. Bolagen har gått från helt olika faktorer till att 2016 behandla ämnen som 

intressenterna anser viktiga vilket har en stark koppling till hållbarhet och ansvarstagande. 

Detta kan tyda på att det under senare tid vuxit fram ett allt större fokus för bolagens 

intressenter gällande hållbarhet vilket bolagen enligt legitimitetsteorin valt att lägga större 

fokus på för att skapa sig legitimitet (Frostenson, 2015; Deegan & Unerman, 2011). 

 

Bolagens bidrag till ett hållbart samhälle handlar gemensamt om bidrag till utvecklingen av 

en hållbar distributionsbransch. Det finns dock tydliga skillnader. PostNord går djupare in på 

hur detta ska gå till med utförligare beskrivningar där bolaget har en tydlig handlingsplan 

medan Bring Citymail endast översiktligt säger att de ska bidra snarare än hur. Denna 

skillnad tyder på att bolagen möjligen ligger i olika faser av sitt hållbarhetsarbete där en 

tänkbar förklaring för PostNords försprång skulle kunna vara kraven på GRI:s riktlinjer som 

infördes 2007 för de statliga bolagen.  
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5.2 Jämförelse inom skogsbranschen 

Tabell 2. Sammanställning av empiri för skogsbranschen  

 Sveaskog SCA 

 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

Visar bolaget intresse för dess 
intressenter genom att redogöra för 
områden som berör 
intressenterna? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Visar bolaget intresse för dess 
intressenter genom att ta hänsyn 
till intressenternas intressen och 
förväntningar? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har bolaget upprättat en 
väsentlighetsanalys? Ja Ja Ja Ja*** Ja*** Ja 

Har bolaget gjort uppskattningar 
kring deras hållbarhetspåverkan? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Redogör bolaget för dess viktigaste 
värderingar, visioner och mål? Delvis* Ja Ja Delvis**** Delvis**** Ja 

Redogör bolaget för väsentliga 
risker för dess verksamhet? Ja Ja Ja Delvis***** Delvis******* Ja 

Redogör bolaget för dess viktigaste 
framgångsfaktorer? Ja Delvis** Ja Ja Ja Ja 

Redogör bolaget för hur de bidrar 
till en hållbar utveckling? Ja Ja Ja Delvis****** Delvis****** Delvis****** 

* Sveaskog redogör för dess mål och vision men inte för dess värderingar 

** Sveaskog redogör inte för de viktigaste framgångsfaktorerna, däremot nämns en viktig faktor 

*** SCA:s väsentlighetsanalys benämns i rapporten som materialitetsanalys 

**** SCA redogör för mål och värderingar, men inte för någon tydlig vision 

***** SCA redogör för risker men ej någon som är mer väsentlig än någon annan 

****** SCA redogör för sociala aspekter för hållbar utveckling, i övrigt framgår inga specifika bidrag för 

hållbar utveckling 

******* SCA nämner vissa risker inom dess verksamhet, men hänvisar till årsredovisningen för en djupare 

diskussion 

 

Inom skogsbranschen är det tydligt att båda bolagens intressenter är viktiga. Bolagen redogör 

för dialoger med intressenterna och upprättar för samtliga år en väsentlighetsanalys. Vid 

väsentlighetsanalyserna ställs bolagets intressen mot intressenternas intressen, för att 

identifiera viktiga frågor och områden för bolaget att arbeta med. Genom att företagen 

eftersträvar att arbeta efter omgivningens normer och värderingar kan de på så sätt skapa sig 

legitimitet (Frostenson, 2015; Deegan, & Unerman, 2011). Att upprätta en 

väsentlighetsanalys tyder även på att företaget vill tillgodose intressenternas förväntningar 

och intressen (Frostenson, 2015). Något som uppmärksammats vid granskning av SCA och 

deras redogörelse för de viktigaste intressenterna är att de för 2008 valt att inte beskriva 

arbetet med två av de nämnda intressenterna. Att utelämna beskrivning av två av företagets 

viktigaste intressenter kan ses som att dessa inte är viktiga. 

 

Vid uppskattningar för bolagens hållbarhetspåverkan har båda bolagen i större utsträckning 

redogjort för sin påverkan inom de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena. Trots att 

de redovisade ekonomiska resultatindikatorerna är något färre för Sveaskog 2008 än vad de 
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är 2012, ligger ändå ett stort fokus vid ekonomiska aspekter i rapporten. Detta gör att endast 

en överblick över Sveaskogs resultatindikatorer inte gör företaget rättvisa i arbetet för sin 

ekonomiska påverkan 2008. Anledningen till att Sveaskog redovisar fler resultatindikatorer 

för alla områden 2012 kan tänkas vara att bolaget har utvecklats i hållbarhetsarbetet, men 

även att de var defensiva vid deras första rapportering enligt GRI 2008 och att större kunskap 

har skapats gällande GRI:s riktlinjer. Något som kan ifrågasättas vid SCA:s redovisande av 

GRI:s resultatindikatorer är att de är många för samtliga år i jämförelse mot Sveaskogs 

redovisade resultatindikatorer. Kan alla resultatindikatorer vara väsentliga för bolaget? En 

förklaring till varför många indikatorer redovisas kan vara att SCA är ett börsnoterat företag 

och vill därför visa att rapporten håller en högre redovisningsnivå för att påverka aktieägarnas 

val. Här kan en skillnad utläsas där det blir tydligt att statliga och privata bolag kan ha olika 

syften med sin hållbarhetsredovisning.  

 

Vid granskning av bolagens värderingar, visioner och mål blir det tydligt att båda bolagen är 

stora aktörer på marknaden då visionerna är stora och värderingarna professionella. Det är 

dock inte detta bolagen lägger störst fokus på. Gemensamt är att arbetet med företagens mål 

är omfattande där målen för olika områden är anpassade till att kunna mätas. Att båda 

bolagen lägger störst fokus kring målen kan förklaras. Bolagen är stora aktörer i en stor 

bransch vilket kan göra att bolag härmar varandra, likt de härmande processerna som beskrivs 

för isomorfi (Scott, 2003), för att söka säkerhet och därav ser lika ut i arbetet med sina mål. 

Att söka säkerhet genom härmade processer kan också förklara varför de två bolagen 

redovisar liknande risker för samma år och har en liknade utveckling till att redovisa allt mer 

omfattande 2016. 

 

Både Sveaskog och SCA anser att ett bra hållbarhetsarbete är en förutsättning för att kunna 

nå framgång. De andra faktorerna är dock olika. Sveaskog tar upp vikten av samverkan med 

lokala entreprenörer och leverantörer för ett år och för ett annat år ligger vikten vid att målen 

som bolaget arbetar efter ska följas upp för att nå framgång. SCA har däremot en välarbetad 

affärsmodell som ses vara av stor vikt för framgång och i övrigt mer genomarbetade punkter 

hur de ska agera för att nå framgång. Denna skillnad behöver dock inte betyda att ena bolaget 

gjort någonting bättre än det andra. En tänkbar förklaring till skillnaden kan vara att SCA 

under denna tidsperiod även producerat produkter vilket inte Sveaskog gjort. Detta kan ha lett 

till att SCA behövt utarbeta en tydligare plan då det finns fler områden att ta hänsyn till vilket 

i sin tur kan ha lett till att andra normer och värderingar från bolagets intressenter uppkommit 

som bör tas hänsyn till för att skapa legitimitet (Frostenson, 2015; Deegan & Unerman, 

2011). Med detta sagt är det möjligt att ett skogsbolag har andra krav på sig utifrån bolagets 

intressenter än ett bolag som dels arbetar med skogen men också säljer färdiga produkter mot 

slutkund. 

 

Det är anmärkningsvärt att Sveaskog redovisar specifika bidrag gällande hur bolaget bidrar 

till ett hållbart samhälle, medan SCA främst utgår från sin sociala påverkan. Detta gap kan 

tänkas förklaras genom SCA:s produkter, som fått ett stort fokus i frågan om social påverkan. 

Dock kvarstår det att SCA:s redovisning, gällande sitt bidrag till hållbar utveckling, är 
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bristfällig vilket kan ligga i att bolaget inte haft tvingande åtgärder (Scott, 2003) så som 

Sveaskog haft i och med regeringens krav att redovisa enligt GRI:s riktlinjer. 

 

5.3 Jämförelse inom fastighetsbranschen 

Tabell 3. Sammanställning av empiri för fastighetsbranschen  

 

 Jernhusen Fabege 

 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

Visar bolaget intresse för sina 
intressenter genom att redogöra för 
områden som berör 
intressenterna? Nej Ja Ja Nej Nej Nej 

Visar bolaget intresse för sina 
intressenter genom att ta hänsyn 
till intressenternas intressen och 
förväntningar? Nej Ja Ja Ja Nej Nej 

Har bolaget upprättat en 
väsentlighetsanalys? Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Har bolaget gjort uppskattningar 
kring sin hållbarhetspåverkan? Delvis* Delvis* Delvis***** Delvis * Delvis* Ja 

Redogör bolaget för sina viktigaste 
värderingar, visioner och mål? Delvis** Ja Ja Ja Delvis****** Delvis****** 

Redogör bolaget för väsentliga 
risker för sin verksamhet? Delvis*** Delvis**** Ja Ja Delvis **** Ja 

Redogör bolaget för sina viktigaste 
framgångsfaktorer? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Redogör bolaget för hur de bidrar 
till en hållbar utveckling? Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

* Bolaget redogör för dess miljöpåverkan och i liten utsträckning för dess ekonomiska och sociala påverkan 

** Jernhusen redogör endast för bolagets mål, ej för vision och värderingar 

*** Jernhusen redogör endast för en risk, den berör dess fastigheter 

**** Bolaget nämner vissa risker inom dess verksamhet, men hänvisar till årsredovisningen för en djupare 

diskussion 

***** Jernhusen redogör för dess miljö- och sociala påverkan samt i mindre utsträckning för dess ekonomiska 

påverkan 

****** Fabege redogör för bolagets mål och värderingar, ej för dess vision 

 

 

Utifrån empirin som hämtats om fastighetsbranschen kan det klargöras att båda företagen 

brister i kriterierna för väsentlighet. Jernhusen redogör ej för sina viktigaste intressenter 2008, 

men utveckling av denna aspekt kan konstateras då de för kommande år visar ett större 

intresse för både områden som berör intressenterna men även att hänsyn tas till 

intressenternas åsikter. Fabege har däremot utvecklats åt andra hållet. 2008 tar Fabege hänsyn 

till intressenternas krav genom att påbörja arbete att göra fastigheterna mer miljövänliga för 

att ha som mål för 2009 att Greenbuilding-certificeras. 2012 visar Fabege inte på att hänsyn 

tas till intressenternas förväntningar trots att intressentdialoger utfördes, för att 2016 inte alls 

redogöra för bolagets intressenter i hållbarhetsrapporten. 
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Jernhusen har för 2016 upprättat en väsentlighetsanalys vilket kan ses som en tvingande 

åtgärd (Scott, 2003), då de enligt GRI G4 måste utforma en sådan för att säkerställa 

väsentligheten i rapporten. Eftersom statliga bolag har krav att upprätta hållbarhetsrapporten 

enligt GRI, som ställde högre krav på väsentlighet i G4, blev Jernhusen tvungna att lägga 

större fokus på väsentlighet i rapporten för 2016. Däremot har Fabege inte upprättat någon 

väsentlighetsanalys i rapporten trots att de följer G4, samt att båda bolagen inte utfört någon 

analys för 2008 och 2012. Detta kan bidra till att tveksamhet kan ställas till huruvida det som 

redovisas är väsentligt för verksamheterna. 

 

Det är endast Fabege som för ett år redogör i större utsträckning för påverkan på de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena. Detta kan förklaras av att Fabege för 2016 

har en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Gemensamt för bolagen är att de 

redovisar påverkan på miljön för samtliga år. I övrigt brister båda bolagen när de redogör för 

sin hållbarhetspåverkan på de ekonomiska- och sociala områdena genom att inte redogöra för 

sin påverkan på dessa i samma utsträckning som för sin miljömässiga påverkan. 

 

Att Fabege inte upprättar hållbarhetsrapporten för 2008 i enlighet med GRI, för att 

kommande år följa GRI:s riktlinjer, kan tyda på isomorfi i form av en härmande process men 

även som en normativ påtryckning (Scott, 2003). Anledningen till att bolaget senare väljer att 

följa GRI:s riktlinjer kan vara att de ser fördelar med att rapportera enligt GRI och vill 

därmed likna verksamheter som befinner sig i samma bransch. Fördelen att redovisa arbetet 

för hållbar utveckling kan vara att det bidrar till legitimitet för företaget (Hummel & Schlick, 

2016). 

 

Jernhusen brister 2008 i kriterierna för väsentlighet när de inte redovisar vision och värdeord. 

Detta är däremot något som redovisas för övriga år. Visionen är väldigt övergripande och 

värdeorden har bytts ut mellan 2012 och 2016. Fabege brister också i detta kriterium för 

väsentlighet då en vision redovisas 2008 för att sedan inte inkluderas för övriga år. 

Värdeorden är däremot desamma över hela tidsperioden för Fabege och mål finns inkluderat 

för båda bolagen. Att inget av bolagen lagt ner större arbete på en tydlig vision kan tyckas 

konstigt. Det är möjligt att bolagen inte nödvändigtvis behöver en tydlig vision utifrån sin 

interna styrning och att detta inte är något som efterfrågas av bolagets intressenter och 

därmed inte blir viktigt för att skapa legitimitet (Frostenson, 2015; Deegan & Unerman, 

2011). 

 

Redogörelsen för riskerna i bolagen är övergripande på en bra nivå med undantag för 

Jernhusen 2008, som endast redovisar en risk. Förutom Jernhusen 2008 är det tydligt att båda 

bolagen arbetar mycket med risker då det finns mycket redovisat om detta. För år 2012 har 

dock båda bolagen valt att placera den djupa riskdiskussionen i årsredovisningen. 

 

En viktig framgångsfaktor för Jernhusen har för samtliga granskade år varit medarbetarnas 

roll i bolaget. Fabege uttrycker det som att företagskulturen är avgörande för bolagets 

framgång. Båda faktorerna kan kopplas till det interna inom bolaget och främst medarbetarna. 

Att båda bolagen redovisar samma område som avgörande faktor kan förklaras av branschen 
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bolagen befinner sig i. Medarbetare kan tänkas vara av extra vikt då bolagen inte säljer 

produkter utan hyr ut och arbetar med fastigheter. 

 

Jernhusen menar att utvecklingen och arbetet med sina fastigheter öppnar upp för mer 

tågresande i samhället vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle på sikt. Denna bidragande 

aspekt har inte Fabege då de hyr ut lokaler till företag vilket gör att en skillnad uppstår i 

frågan mellan bolagen. Fabege har för två av de tre åren valt att inte redovisa för sitt bidrag 

till en hållbar utveckling. Något som kan förklaras av att de 2008 inte redovisade enligt GRI 

och att de för 2016 valde att inte redovisa hållbarhetsstyrningen i deras hållbarhetsrapport. 

 

5.4 Jämförelser mellan statliga och privata bolag med hänsyn till bransch 

Utifrån tidigare analys kan det urskiljas ett genomgående mönster där de statliga bolagen 

överlag redovisar sina hållbarhetsrapporter på ett mer komplett sätt utifrån de kriterier som 

uppsatsen granskat gällande väsentlighet. Detta återkommande mönster kan tänkas vara en 

konsekvens av de tvingade åtgärderna som är av en formell karaktär i och med de krav som 

ställdes på de statliga bolagens hållbarhetsrapportering (DiMaggio & Powell, 1983). Det 

framkommer vid granskningen att de privata bolagen frivilligt valt att upprätta sina 

hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI. Detta kan tyda på en härmande process då det kan 

tänkas finnas en osäkerhet i hur en hållbarhetsrapport ska upprättas på bästa sätt, vilket gör att 

de privata bolagen härmar de statliga bolagen som har utarbetade riktlinjer att förhålla sig till 

(Cyert & March, 1992). Att GRI:s ramverk är internationellt accepterade kan vara en annan 

förklaring till att de privata bolagen frivilligt följer riktlinjerna. Om bolagen i Sverige 

upprättar sina hållbarhetsrapporter enligt samma riktlinjer kan det tänkas bli lättare för 

intressenter att göra jämförelser och ta beslut i frågor gällande bolagen. Det kan därav ses 

som en normativ påtryckning för de privata bolagen att upprätta hållbarhetsrapporten enligt 

GRI då allt fler företag väljer att följa riktlinjerna (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Förutom skillnader mellan statligt ägda och privat ägda bolag har skillnader även identifierats 

mellan branscherna. Det går exempelvis att urskilja hur fastighetsbranschen brister i sin 

hållbarhetsrapportering i jämförelse med övriga branscher. Detta kan möjligtvis förklaras av 

att intresset från intressenter för olika branscher skiljer sig åt och därmed skapar sig bolagen 

legitimitet på olika sätt (Frostenson, 2015). Vidare finns specifika branschskillnader där 

exempelvis postbranschen behandlar medarbetarnas fysiska ansträngning som stor risk som 

inte diskuteras i övriga branscher. Hållbarhetsrapporterna påverkas mycket av vilken bransch 

bolaget befinner sig i vilket gör att skillnader uppstår, både innehållsmässigt och 

kvalitetsmässigt.  

 

Ett genomgående mönster om utvecklingen över tid är att bolagens kvalitet i rapporterna ökar 

i form av att GRI:s innehållsliga princip väsentlighet får ett allt större utrymme. Det enda 

företaget som inte följer den trenden är Fabege. Dock kan det tänkas förklaras av att de inte 

har redovisat sin hållbarhetsstyrning i rapporten för 2016 vilket gör att studien inte kunnat ta 

hänsyn till Fabeges hållbarhetsarbete i samma utsträckning som för de andra bolagen. Att 

kvaliteten har utvecklats till det bättre för samtliga branscher kan tänkas vara för att 
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riktlinjerna har blivit allt mer etablerade och på så sätt har större kunskap skapats över tid. 

Dessutom kan det bero på att större hänsyn tagits till intressenternas krav i och med de 

utförda väsentlighetsanalyserna. Efter granskningen som gjorts i denna studie ses det genom 

kriterierna för väsentlighet att post- och skogsbranschen har hållit en mer stabil kvalitet på 

sina hållbarhetsrapporter över tid än vad fastighetsbranschen har. Om hänsyn endast tas till de 

redovisade hållbarhetsindikatorerna ser de privata företagen bättre ut då de över åren 

redovisar betydligt fler resultatindikatorer än de statliga. Generellt ses det däremot att de 

privata bolagen redogör fler indikatorer som delvis redovisas i rapporten. Vilket kan tänkas 

vara på grund av att de vill redogöra för så många resultatindikatorer som möjligt för att år 

2008 och 2012 nå en högre tillämpningsnivå och på så sätt se bättre ut i ögonen av rapportens 

läsare. Då de privata bolagen redovisar med något lägre kvalitet sett till väsentlighet men 

däremot redogör för fler resultatindikatorer, uppstår en tanke kring risk av skönmålning då 

alla indikatorer som redovisas för kanske inte är fullt väsentliga för verksamheten. 
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6. Slutsatser 

Studiens forskningsfråga är “kan skillnader och likheter identifieras avseende väsentlighet i 

hållbarhetsredovisningar mellan statligt och privat ägda bolag som verkar inom samma 

bransch? Vad kan tänkas vara förklaringen till det och hur har dessa skillnader och likheter 

utvecklats över tid?”. Detta leder in på uppsatsens syfte, vilket är att identifiera skillnader och 

likheter i hållbarhetsrapporter avseende väsentlighet mellan statligt ägda bolag och privat 

ägda bolag som verkar inom samma bransch. Om skillnader och likheter finns ska studien 

diskutera vad de bakomliggande förklaringarna till dessa kan vara samt om dessa skillnader 

och likheter har utvecklats över tid. 

 

Det går att urskilja viss skillnad mellan statligt och privat ägda bolags hållbarhetsrapporter, 

där de statliga bolagen överlag håller en bättre standard gällande väsentlighet men där de 

privata bolagen redovisar fler av GRI:s resultatindikatorer. Utifrån detta kan tolkning göras 

att de privata bolagen skönmålar sina hållbarhetsrapporter. Vidare dras slutsatsen att statligt 

och privat ägda bolags hållbarhetsrapporter blir allt mer lika varandra med tiden i takt med att 

mer kunskap genereras och att större krav ställs på bolagens hållbarhetsrapportering. Utöver 

detta upptäcktes något som egentligen inte är en del av studiens syfte men en viktig punkt att 

lyfta. Branschen bolaget verkar inom tycks också ha stor påverkan på bolagets 

hållbarhetsrapportering, så som vilken ägare bolaget har. 

 

Studiens slutsatser kan vara ett bidrag till att öka förståelsen kring hur skillnader och likheter 

mellan statliga och privata bolag uppstår i hållbarhetsrapporter över tid. Studien bidrar även 

till att stärka antagandet om skönmålning, vilket denna studie funnit mer specifikt för de 

privata bolagen, samt antaganden som finns för isomorfi. 

 

Under studiens gång har förslag till vidare forskning vid flertalet tillfällen identifierats. 

Denna studie utgick endast från GRI:s innehållsliga princip väsentlighet. Det kan tänkas vara 

av intresse att kombinera fler av GRI:s innehållsliga principer i en studie för att se om detta 

kan ge ett annat svar eller om slutsatserna blir desamma. En annan intressant aspekt är hur 

den nya lagen som träder i kraft 2017 kan ha påverkat de privat bolagens 

hållbarhetsrapporter. Detta skulle vara ett intressant komplement till denna studie för att se 

om utfallet med skillnader och likheter mellan privata och statliga bolag då ändrats. 
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Bilagor 

Förklaring av tabellernas innehåll: 

Ja (Redovisat) 

Delvis (Delvis redovisat) 

Nej (Inte redovisat) 

- (Indikatorn redogörs ej för i denna generation av riktlinjer) 

Nummer (Totalt antal redovisade resultatindikatorer för det året) 

(Nummer) (Antal delvis redovisade resultatindikatorer av totalen) 

Bilaga 1 

PostNord (2008, 2012b, 2016) och Bring Citymail (2008, 2012, 2016) samt GRI G3 (2006) 

och GRI G4 (2015b). 

  
Ekonomiska PostNord Bring Citymail Sweden  

G3 (2008 
och 2012) G4 (2016) Indikator/År 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

EC1 G4-EC1 
Skapat och levererat direkt 
ekonomiskt värde Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

EC2   

Finansiell påverkan samt andra 
risker och möjligheter för 
organisationens aktiviteter 
hänförliga till 
klimatförändringarna Nej Nej - Delvis Delvis - 

EC3 G4-EC3 

Omfattningen av 
organisationens 
förmånsbestämda åtaganden Ja Ja Nej Nej Nej Ja 

EC4   
Väsentligt finansiellt stöd från 
den offentliga sektorn Ja Ja - Nej Nej - 

EC8   

Utveckling och påverkan av 
investeringar i infrastruktur och 
tjänster som huvudsakligen 
görs för allmänhetens nytta, på 
kommersiell basis eller utan full 
ersättning Ja Nej - Delvis Nej - 

(EC9)   

Betydande indirekta 
ekonomiska effekter, inklusive 
effekternas omfattning Nej Nej - Delvis Delvis - 

         

  
Miljömässiga PostNord Bring Citymail Sweden  

G3 (2008 
och 2012) G4 (2016) Indikator/År 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

EN3   
Direkt energianvändning per 
primär energikälla Ja Ja - Ja Ja Ja 

EN4   
Indirekt energianvändning per 
primär energikälla Ja Ja - Ja Ja - 

(EN5)   Total energibesparing  Nej Nej - Delvis Delvis - 

(EN6)   

Initiativ för att tillhandahålla 
energieffektiva och 
förnyelsebara produkter och 
tjänster Nej Nej - Delvis Delvis - 
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(EN7)   

Initiativ för att minska indirekt 
energianvändning samt 
uppnådd reducering Nej Nej - Delvis Delvis Ja 

  G4-EN15 
Direkta utsläpp av växthusgaser 
(scope 1) - - Ja - - Ja 

  G4-EN16 
Indirekta utsläpp av 
växthusgaser (scope 2) - - Ja - - Ja 

EN16   
Totala direkta och indirekta 
utsläpp av växthusgaser, i vikt Ja Ja - Ja Ja - 

  G4-EN17 
Övriga indirekta utsläpp av 
växthusgaser (scope 3) - - Ja - - Ja 

EN17   
Andra relevanta indirekta 
utsläpp av växthusgaser, i vikt Ja Ja - Ja Ja - 

  G4-EN18 Utsläppsintencitet  - - Ja - - Ja 

(EN18)   

Initiativ för att minska utsläppen 
av växthusgaser, samt uppnådd 
minskning Ja Ja   Delvis Ja - 

  G4-EN19 Minskning av växthusgaser  - - Ja - - Ja 

EN20   

Kvävoxid och svaveloxid samt 
andra väsentliga 
luftföroreningar, i vikt per typ Ja Ja - Nej Nej - 

  G4-EN21 Övriga utsläpp till luft - - Ja - - Ja 

EN22   
Total avfallsvikt, per typ och 
hanteringsmetod Ja Ja - Delvis Delvis - 

EN26   

Åtgärder för att minska 
miljöpåverkan från produkter 
och tjänster, samt resultat härav Delvis Nej - Delvis Ja - 

EN28   

Monetärt värde av betydande 
böter, och det totala antalet 
icke-monetära sanktioner till 
följd av överträdelser av 
miljölagstiftning och -
bestämmelser Ja Ja - Ja Ja - 

  G4-EN29 
Böter för brott mot 
miljölagstiftning  - - Ja - - Nej 

(EN29)   
Väsentlig miljömässig påverkan 
avseende transporter Delvis Nej - Delvis Delvis - 

(EN30)   
Sammanlagda kostnader och 
investeringar för miljöskydd Nej Nej - Delvis Delvis - 

  G4-EN33 

Väsentliga faktiska och 
potentiella negativa miljöeffekter 
i leverantörskedjan och 
vidtagna åtgärder - - Nej - - Ja 

  G4-EN34 

Antal miljöklagomål som 
behandlats och lösts genom 
formella mekanismer  - - Nej - - Ja 
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Sociala PostNord Bring Citymail Sweden  

G3 (2008 
och 2012) G4 (2016) Indikator/År 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

    
Arbetsförhållande och 
arbetsvillkor             

  G4-LA1 

Antal och andel nya anställda 
och personalomsättning efter 
åldersgrupp, kön och region - - Nej - - Ja 

LA1   

Totalt personalstyrka, uppdelad 
på anställningsform, 
anställningsvillkor och region Delvis Ja - Delvis Delvis - 

  G4-LA2 

Förmåner heltidsanställd 
personal, listade enligt viktiga 
verksamhetsplatser - - Nej - - Ja 

LA2   

Totalt antal anställda och 
personalomsättning, per 
åldersgrupp, kön och region  Ja Ja - Delvis Delvis - 

  G4-LA3 

Andel som återvänder 
till/stannar kvar i arbetet efter 
föräldraledighet, efter kön - - Nej - - Ja 

(LA3)   

Förmåner som ges till 
heltidsanställd personal och 
som inte omfattar tillfälligt eller 
deltidsanställda Ja Nej - Ja Ja - 

LA4   
Andel av personalstyrkan som 
omfattas av kollektivavtal Ja Ja - Ja Ja - 

  G4-LA5 

Andel av personalen som är 
representerad i formella 
gemensamma kommittéer för 
hälsa och säkerhet som bistår 
med övervakning och 
rådgivning om program för 
hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen - - Nej - - Ja 

LA5   

Minsta varseltid angående 
betydande förändringar i 
verksamheten, med upplysning 
om huruvida detta är 
specificerat i kollektivavtal Nej Nej - Ja Ja - 

  G4-LA6 

Typ och omfattning av 
personskador, arbetsrelaterade 
sjukdomar, förlorade 
arbetsdagar, frånvaro samt 
totalt antal arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region och kön  - - Ja - - Ja 

(LA6)   

Andel av personalstyrkan som 
representerad i hälso- och 
säkerhetskommittéer Nej Nej - Ja Ja - 

  G4-LA7 

Anställda med hög förekomst 
eller hög risk för sjukdomar 
relaterade till deras yrke - - Nej - - Ja 
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LA7   

Omfattningen av skador, 
arbetsrelaterade sjukdomar, 
förlorade dagar, frånvaro samt 
totala antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region Delvis Ja - Ja Ja - 

LA8   

Utbildning, rådgivning, 
förebyggande åtgärder och 
riskhanteringsprogram på plats 
för att stödja de anställda, deras 
familjer eller 
samhällsmedlemmar 
beträffande allvarliga sjukdomar Nej Nej - Ja Ja - 

  G4-LA9 

Program för vidareutbildning 
och för att stödja fortsatt 
anställningsbarhet - - Nej - - Ja 

LA9   

Frågor om hälsa och säkerhet 
som omfattas av formella 
överenskommelser med 
fackföreningar Nej Nej - Ja Ja - 

LA10   

Genomsnittligt antal 
utbildningstimmar per anställd 
och år, fördelat på 
personalkategorier Nej Nej - Delvis Delvis - 

  G4-LA11 
Utvärdering och 
karriärsutveckling  - - Nej - - Ja 

(LA11)   

Program för vidareutbildning 
och livslångt lärande för att 
stödja fortsatt 
anställningsbarhet samt bistå 
anställda vid anställningens slut Delvis Nej - Delvis Delvis - 

  G4-LA12 

Könsfördelning och 
ålderskategorier av alla 
anställda samt chefer - - Ja - - Ja 

(LA12)   

Andel anställda som får 
regelbunden utvärdering och 
uppföljning av sin prestation och 
karriärutveckling Ja Ja - Ja Ja - 

  G4-LA13 

Procentuell skillnad i grundlön 
och ersättningar mellan män 
och kvinnor per 
personalkategori - - Nej - - Ja 

LA13   

Sammansättning av styrelse 
och ledning samt uppdelning av 
andra anställda efter kön, 
åldersgrupp, 
minoritetsgrupptillhörighet och 
andra mångfaldsindikatorer  Ja Ja - Delvis Delvis - 

LA14   

Löneskillnad i procent mellan 
män och kvinnor per 
personalkategori Delvis Ja - Delvis Delvis - 

    Mänskliga rättigheter             
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HR1   

Andel och antal betydande 
investeringsbeslut som 
inkluderar krav gällande 
mänskliga rättigheter, eller som 
har genomgått en granskning 
av hur mänskliga rättigheter 
hanteras Nej Nej - Ja Nej - 

HR4   
Antal fall av diskriminering, 
samt vidtagna åtgärder Ja Ja - Nej Nej - 

HR5   

Verksamheter för vilka man 
uppmärksammat att 
föreningsfriheten och rätten till 
kollektivavtal kan vara väsentligt 
hotade och åtgärder som 
vidtagits för att stödja dessa 
rättigheter Ja Nej - Nej Nej - 

HR6   

Verksamheter för vilka man 
uppmärksammat att det finns 
väsentlig risk för barnarbete och 
åtgärder som vidtagits för att 
bidra till avskaffande av 
barnarbete Ja Nej - Nej Nej - 

HR7   

Verksamheter för vilka man 
uppmärksammat att det finns 
väsentlig risk för tvångsarbete 
och obligatoriskt arbete, och 
åtgärder som vidtagits för att 
bidra till avskaffande av 
tvångsarbete eller obligatoriskt 
arbete Ja Nej - Nej Nej - 

    
Organisationens roll i 
samhället             

SO1   

Beskaffenhet, omfattning och 
ändamålsenlighet av de 
program och rutiner som 
utvärderar och styr 
verksamhetens påverkan på 
samhällen Ja Delvis - Nej Nej - 

  G4-SO4 

Andel av anställda som utbildas 
i organisationens policyer och 
rutiner avseende antikorruption - - Nej - - Ja 

  G4-SO5 
Korruptionsincidenter och 
åtgärder - - Ja - - Nej 

(SO6)   

Totalt värde av bidrag och 
gåvor i form av pengar eller in 
natura till politiska partier och 
likartiga institutnationer, per 
land Ja Nej - Nej Nej - 

  G4-SO7 

Rättsliga åtgärder mot 
konkurrensbegränsande 
verksamhet - - Ja - - Nej 

  G4-SO8 Lagbrott - - Ja - - Nej 

SO8   

Monetära och ickemonetära 
sanktioner mot organisationen 
för brott mot gällande lagar och 
bestämmelser Nej Nej - Ja Ja - 

    Produktansvar             
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PR1   

De faser i livscykeln då 
produkters och tjänsters 
påverkan på hälsa och säkerhet 
ska utvärderas i 
förbättringssyfte, och andelen 
av väsentliga produkt- och 
tjänstekategorier som 
genomgått sådana 
utvärderingsprocesser  Nej Nej - Delvis Nej - 

(PR2)   

Totalt antal fall där regler och 
frivilliga koder gällande hälso- 
och säkerhetspåverkan från 
produkter och tjänster under 
deras livscykel inte följts Nej Nej - Ja Ja - 

(PR4)   

Totalt antal fall där 
bestämmelser och frivilliga 
koder för information om och 
märkning av produkter och 
tjänster inte följts Nej Nej - Ja Ja - 

  G4-PR5 
Resultat av 
kundnöjdhetsundersökningar - - Ja - - Ja 

(PR5)   

Rutiner för kundnöjdhet, 
inklusive resultat från 
kundundersökningar Ja Ja - Ja Ja - 

PR6   

Program för efterlevnad av 
lagar, standarder och frivilliga 
koder för 
marknadskommunikation, 
inklusive marknadsföring, PR 
och sponsring Ja Nej - Ja Ja - 

(PR7)   

Totalt antal fall där 
bestämmelser och frivilliga 
koder gällande 
marknadskommunikation, 
inklusive annonsering, 
marknadsföring, och sponsring 
inte följts Ja Nej - Ja Ja - 

(PR8) G4-PR8 

Totalt antal underbyggda 
klagomål gällande överträdelser 
mot kundintegrering och förlust 
av kunddata Nej Nej Ja Delvis Delvis Ja 

PR9 G4-PR9 

Betydande bötesbelopp för brott 
mot gällande lagar och 
bestämmelser gällande 
tillhandahållandet och 
användningen av produkter och 
tjänster Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

   
32 (6) 21 (0) 15 (0) 40 (19) 37 (15) 26 (0) 
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Bilaga 2 

Sveaskog (2008, 2012, 2016 a) och SCA (2008, 2012, 2016) samt GRI G3 (2006) och GRI 

G4 (2015b). 

  
Ekonomiska Sveaskog SCA 

G3 (2008 
och 2012) G4 (2016) Indikator/År 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

EC1 G4-EC1 
Skapat och levererat direkt 
ekonomiskt värde Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

EC2 G4-EC2 

Finansiell påverkar samt andra 
risker och möjligheter för 
organisationens aktiviteter 
hänförliga till 
klimatförändringarna Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

EC3   

Omfattningen av 
organisationens 
förmånsbestämda åtaganden Nej Ja - Ja Ja - 

EC4   
Väsentligt finansiellt stöd från 
den offentliga sektorn Nej Ja - Ja Ja - 

(EC5)   

Ingångslöner i förhållande till 
minimilöner på viktiga 
verksamhetsorter Nej Nej - Ja Ja - 

EC6   

Policy och praxis, samt andelen 
utgifter som går till lokala 
leverantörer Nej Ja - Ja Ja - 

EC7   

Rutiner för lokalanställning och 
andelen av ledande 
befattningshavare som anställts 
lokalt där organisationen har 
betydande verksamhet Nej Ja - Ja Ja - 

  G4-EC8 
Betydande indirekt ekonomisk 
påverkan - - Nej - - Ja 

EC8   

Utveckling och påverkan av 
investeringar i infrastruktur och 
tjänster som huvudsakligen 
görs för allmänhetens nytta, på 
kommersiell basis eller utan full 
ersättning Ja Ja - Ja Ja - 

(EC9)   

Betydande indirekta 
ekonomiska effekter, inklusive 
effekternas omfattning Ja Delvis - Ja Ja - 

         

  
Miljömässiga Sveaskog SCA 

G3 (2008 
och 2012) G4 (2016) Indikator/År 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

EN1   
Materialanvändning i vikt eller 
volym Nej Nej - Ja Ja - 

EN2   
Återvunnet material i procent av 
materialanvändning  Nej Nej - Ja Ja - 

EN3 G4-EN3 
Direkt energianvändning per 
primär energikälla Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

EN4 G4-EN4 
Indirekt energianvändning per 
primär energikälla Nej Ja Ja Ja Ja Ja 



51 
 

(EN5)   Total energibesparing  Nej Nej - Ja Ja - 

  G4-EN6 
Energibesparingar och 
effektivitetsförbättringar  - - Nej - - Ja 

EN8 G4-EN8 
Total vattenanvändning per 
källa Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

EN11   

Lokalisering och storlek av ägd, 
hyrd och brukad mark, i eller 
intill skyddade områden och 
områden med högt biologiskt 
mångfaldsvärde utanför 
skyddade områden Ja Ja - Ja Ja - 

EN12 G4-EN12 

Beskrivning av väsentlig 
påverkan från aktiviteter, 
produkter och tjänster på den 
biologiska mångfalden i 
skyddade områden, samt 
områden med hög biodiversitet 
utanför skyddade områden Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

(EN13) G4-EN13 
Skyddade eller restaurerade 
miljöer  Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

(EN14)   

Beskrivning av väsentlig 
påverkan från aktiviteter, 
produkter och tjänster på den 
biologiska mångfalden Nej Ja - Nej Nej - 

  G4-EN15 
Direkta utsläpp av 
växthusgaser (scope 1) - - Ja - - Ja 

  G4-EN16 
Indirekta utsläpp av 
växthusgaser (scope 2) - - Ja - - Ja 

EN16   
Totala direkta och indirekta 
utsläpp av växthusgaser, i vikt Ja Ja - Ja Ja - 

  G4-EN17 
Övriga indirekta utsläpp av 
växthusgaser (scope 3) - - Ja - - Ja 

EN17   
Andra relevanta indirekta 
utsläpp av växthusgaser, i vikt Delvis Ja   Ja Ja   

  G4-EN18 Utsläppsintencitet  - - Nej - - Ja 

(EN18)   

Initiativ för att minska utsläppen 
av växthusgaser, samt 
uppnådd minskning Ja Ja   Ja Ja   

EN19   
Utsläpp av ozonnedbrytande 
ämnen, i vikt Nej Nej   Ja Ja   

EN20   

Kvävoxid och svaveloxid samt 
andra väsentliga 
luftföroreningar, i vikt per typ Delvis Ja   Ja Ja   

  G4-EN21 Övriga utsläpp till luft - - Nej - - Ja 

EN21 G4-EN22 
Totalt utsläpp till vatten, i 
kvalitet och recipient Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

EN22 G4-EN23 
Total avfallsvikt, per typ och 
hanteringsmetod Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

EN23   
Totalt antal och volym av 
väsentligt spill Nej Nej   Ja Ja   

EN26 G4-EN27 

Åtgärder för att minska 
miljöpåverkan från produkter 
och tjänster, samt resultat 
härav Nej Nej Nej Ja Ja Ja 
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EN27   

Procent av sålda produkter och 
deras förpackningar som 
återinsamlas, per kategori Nej Nej   Ja Ja   

EN28   

Monetärt värde av betydande 
böter, och det totala antalet 
icke-monetära sanktioner till 
följd av överträdelser av 
miljölagstiftning och -
bestämmelser Nej Ja   Ja Ja   

(EN29) G4-EN30 
Väsentlig miljömässig påverkan 
avseende transporter Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

(EN30)   

Sammanlagda kostnader och 
investeringar för miljöskydd per 
typ Nej Ja   Nej Nej   

  G4-EN32 
Andel av nya leverantörer som 
utvärderats enligt miljökriterier - - Ja - - Nej 

  G4-EN34 

Antal miljöklagomål som 
behandlats och lösts genom 
formella mekanismer  - - Nej - - Ja 

         

  
Sociala Sveaskog SCA 

G3 (2008 
och 2012) G4 (2016) Indikator/År 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

    
Arbetsförhållande och 
arbetsvillkor             

  G4-LA1 

Antal och andel nya anställda 
och personalomsättning efter 
åldersgrupp, kön och region - - Ja - - Ja 

LA1   

Totalt personalstyrka, uppdelad 
på anställningsform, 
anställningsvillkor och region Ja Ja - Ja Ja - 

LA2   

Totalt antal anställda och 
personalomsättning, per 
åldersgrupp, kön och region  Nej Ja - Ja Ja - 

(LA3)   
Förmåner till heltidsanställd 
personal  Nej Nej - Nej Ja - 

  G4-LA4 

Minsta varseltid angående 
betydande förändringar i 
verksamheten - - Nej - - Ja 

LA4   
Andel av personalstyrkan som 
omfattas av kollektivavtal Nej Ja - Ja Ja - 

  G4-LA5 

Andel av personalen som är 
representerad i formella 
gemensamma kommittéer för 
hälsa och säkerhet som bistår 
med övervakning och 
rådgivning om program för 
hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen - - Nej - - Ja 

LA5   

Minsta varseltid angående 
betydande förändringar i 
verksamheten, med upplysning 
om huruvida detta är 
specificerat i kollektivavtal Nej Ja - Ja Ja - 
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  G4-LA6 

Typ och omfattning av 
personskador, arbetsrelaterade 
sjukdomar, förlorade 
arbetsdagar, frånvaro samt 
totalt antal arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region och kön  - - Ja - - Ja 

(LA6)   

Andel av personalstyrkan som 
representerad i hälso- och 
säkerhetskommittéer Ja Ja - Nej Ja - 

  G4-LA7 

Anställda med hög förekomst 
eller hög risk för sjukdomar 
relaterade till deras yrke - - Nej - - Ja 

LA7   

Omfattningen av skador, 
arbetsrelaterade sjukdomar, 
förlorade dagar, frånvaro samt 
totala antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region Ja Ja   Ja Ja - 

  G4-LA8 

Arbetsmiljöområden (hälsa och 
säkerhet) som täcks i formella 
överenskommelser med 
fackföreningarna  - - Nej - - Ja 

LA8   

Utbildning, rådgivning, 
förebyggande åtgärder och 
riskhanteringsprogram på plats 
för att stödja de anställda, 
deras familjer eller 
samhällsmedlemmar 
beträffande allvarliga 
sjukdomar Nej Nej - Ja Ja - 

  G4-LA9 

Program för vidareutbildning 
och för att stödja fortsatt 
anställningsbarhet - - Ja - - Ja 

LA9   

Frågor om hälsa och säkerhet 
som omfattas av formella 
överenskommelser med 
fackföreningar Nej Nej - Ja Ja - 

LA10   

Genomsnittligt antal 
utbildningstimmar per anställd 
och år, fördelat på 
personalkategorier Ja Ja - Ja Ja - 

  G4-LA11 
Utvärdering och 
karriärsutveckling  - - Ja - - Ja 

(LA11)   

Program för vidareutbildning 
och livslångt lärande för att 
stödja fortsatt 
anställningsbarhet samt bistå 
anställda vid anställningens slut Ja Ja - Nej Ja - 

  G4-LA12 

Könsfördelning och 
ålderskategorier av alla 
anställda samt chefer - - Ja - - Ja 

(LA12)   

Andel anställda (i procent) som 
får regelbunden utvärdering 
och uppföljning av sin 
prestation och karriärutveckling Nej Ja - Nej Ja - 
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  G4-LA13 

Procentuell skillnad i grundlön 
och ersättningar mellan män 
och kvinnor per 
personalkategori - - Ja - - Ja 

LA13   

Sammansättning av styrelse 
och ledning samt uppdelning av 
andra anställda efter kön, 
åldersgrupp, 
minoritetsgrupptillhörighet och 
andra mångfaldsindikatorer  Ja Ja - Ja Ja - 

  G4-LA14 

Andel av nya leverantörer som 
utvärderats enligt kriterier för 
arbetstagarrättigheter - - Ja - - Ja 

LA14   

Löneskillnad i procent mellan 
män och kvinnor per 
personalkategori Ja Ja - Ja Ja - 

  G4-LA15 
Signifikant faktiskt och 
potentiell negativ påverkan - - Nej - - Ja 

  G4-LA16 

Antal anmälningar avseende 
arbetsvillkor som hanterats i 
klagomålsmekanismer  - - Nej - - Ja 

    Mänskliga rättigheter             

HR1 G4-HR1 

Andel och antal betydande 
investeringsbeslut som 
inkluderar krav gällande 
mänskliga rättigheter, eller som 
har genomgått en granskning 
av hur mänskliga rättigheter 
hanteras Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

HR2   

Andel av betydande 
leverantörer och 
underleverantörer som har 
granskats avseende hur 
mänskliga rättigheter hanterats 
samt vidtagna åtgärder Nej Ja - Ja Ja - 

HR3 G4-HR2 

Personalutbildningstimmar för 
policyer och rutiner för 
mänskliga rättigheter, samt 
andelen av de anställda som 
genomgått sådan utbildning Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

HR4 G4-HR3 
Antal fall av diskriminering, 
samt vidtagna åtgärder Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

HR5 G4-HR4 

Verksamheter för vilka man 
uppmärksammat att 
föreningsfriheten och rätten till 
kollektivavtal kan vara 
väsentligt hotade och åtgärder 
som vidtagits för att stödja 
dessa rättigheter Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

HR6 G4-HR5 

Verksamheter för vilka man 
uppmärksammat att det finns 
väsentlig risk för barnarbete 
och åtgärder som vidtagits för 
att bidra till avskaffande av 
barnarbete Nej Ja Nej Ja Ja Ja 
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HR7 G4-HR6 

Verksamheter för vilka man 
uppmärksammat att det finns 
väsentlig risk för tvångsarbete 
och obligatoriskt arbete, och 
åtgärder som vidtagits för att 
bidra till avskaffande av 
tvångsarbete eller obligatoriskt 
arbete Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

(HR9)   

Totalt antal fall av kräkningar 
mot ursprungsbefolkningars 
rättigheter Nej Ja - Nej Ja - 

  G4-HR10 

Andel av nya leverantörer som 
utvärderats enligt kriterier för 
mänskliga rättigheter - - Nej - - Ja 

  G4-HR11 
Signifikant faktiskt och 
potentiell negativ påverkan - - Nej - - Ja 

  G4-HR12 

Anmälningar avseende 
mänskliga rättigheter som 
hanterats i 
klagomålsmekanismer  - - Nej - - Ja 

    
Organisationens roll i 
samhället             

SO1   

Beskaffenhet, omfattning och 
ändamålsenlighet av de 
program och rutiner som 
utvärderar och styr 
verksamhetens påverkan på 
samhällen Ja Nej - Ja Ja - 

SO2 G4-SO3 

Andel och totalt antal 
affärsenheter som analyserats 
avseende risk för korruption  Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

SO3   

Andel anställda som utbildats i 
organisationens policyer och 
rutiner mot korruption  Nej Ja - Ja Ja - 

SO4 G4-SO5 
Åtgärder som vidtagits på 
grund av korruptionsincidenter  Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

SO5   

Politiska ställningstaganden 
och delaktighet i politiska 
beslutsprocesser och lobbying Nej Ja - Ja Ja - 

(SO6)   

Totalt värde av bidrag och 
gåvor i form av pengar eller in 
natura till politiska partier och 
likartiga institutnationer, per 
land Nej Nej - Nej Ja - 

  G4-SO7 

Rättsliga åtgärder mot 
konkurrensbegränsande 
verksamhet - - Nej - - Ja 

SO7   

Antal juridiska åtgärder mot 
organisationen för 
konkurrenshämmande åtgärder Nej Ja - Nej Nej - 

SO8   

Monetära och ickemonetära 
sanktioner mot organisationen 
för brott mot gällande lagar och 
bestämmelser Nej Nej   Ja Ja   

  G4-SO9 

Andel av nya leverantörer som 
utvärderats enligt kriterier för 
samhällspåverkan - - Ja - - Nej 
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  G4-SO11 

Anmälningar avseende 
samhällspåverkan som 
hanterats i 
klagomålsmekanismer - - Nej - - Ja 

    Produktansvar             

  G4-PR1 

Utvärdering av produkters och 
tjänsters påverkan på hälsa och 
säkerhet - - Nej - - Ja 

PR1   

De faser i livscykeln då 
produkters och tjänsters 
påverkan på hälsa och 
säkerhet ska utvärderas i 
förbättringssyfte, och andelen 
av väsentliga produkt- och 
tjänstekategorier som 
genomgått sådana 
utvärderingsprocesser  Nej Nej - Ja Ja - 

PR3 G4-PR3 

Typ av produkt- och 
tjänsteinformation som krävs 
enligt rutinerna, samt andel av 
produkter och tjänster som 
berörs av dessa krav Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

  G4-PR5 
Resultat av 
kundnöjdhetsundersökningar - - Ja - - Nej 

(PR4)   

Totalt antal fall där 
bestämmelser och frivilliga 
koder för information om och 
märkning av produkter och 
tjänster inte följts Nej Ja - Nej Nej - 

(PR5)   

Rutiner för kundnöjdhet, 
inklusive resultat från 
kundundersökningar Nej Ja - Nej Nej - 

PR6   

Program för efterlevnad av 
lagar, standarder och frivilliga 
koder för 
marknadskommunikation, 
inklusive marknadsföring, PR 
och sponsring Nej Ja - Ja Ja - 

PR9   

Betydande bötesbelopp för 
brott mot gällande lagar och 
bestämmelser gällande 
tillhandahållandet och 
användningen av produkter och 
tjänster Nej Nej - Ja Ja - 

   
20 (2) 47 (1) 20 (0) 56 (0) 62 (0) 46 (0) 
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Bilaga 3 

Jernhusen (2008, 2012, 2016) och Fabege (2008, 2012, 2016) samt GRI G3 (2006) och GRI 

G4 (2015b). 

  
Ekonomiska Jernhusen Fabege 

G3 (2008 
och 2012) G4 (2016) Indikator/År 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

EC1 G4-EC1 
Skapat och levererat direkt 
ekonomiskt värde Delvis Ja - - Ja - 

EC2   

Finansiell påverkar samt andra 
risker och möjligheter för 
organisationens aktiviteter 
hänförliga till 
klimatförändringarna Nej Nej - - Ja - 

EC3 G4-EC3 

Omfattningen av 
organisationens 
förmånsbestämda åtaganden Nej Nej - - Ja - 

EC4   
Väsentligt finansiellt stöd från 
den offentliga sektorn Nej Nej - - Ja - 

EC8   

Utveckling och påverkan av 
investeringar i infrastruktur och 
tjänster som huvudsakligen 
görs för allmänhetens nytta, på 
kommersiell basis eller utan full 
ersättning Delvis Nej - - Ja - 

         

  
Miljömässiga Jernhusen Fabege 

G3 (2008 
och 2012) G4 (2016) Indikator/År 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

  G4-EN3 
Energiförbrukning inom 
organisationen - - Ja - - Ja 

EN3   
Direkt energianvändning per 
primär energikälla Ja Ja - - Nej - 

EN4   
Indirekt energianvändning per 
primär energikälla Ja Ja - - Ja - 

(EN5)   Total energibesparing  Ja Ja - - Ja - 

  G4-EN6 Minskning i energiförbrukning - - Ja - - Ja 

(EN6)   

Initiativ för att tillhandahålla 
energieffektiva och 
förnyelsebara produkter och 
tjänster Ja Ja - - Ja - 

(EN7)   

Initiativ för att minska indirekt 
energianvändning samt 
uppnådd reducering Nej Nej - - Ja - 

EN8   Total vattenförbrukning per källa Nej Nej - - Delvis - 

EN16   
Totala direkta och indirekta 
utsläpp av växthusgaser, i vikt Ja Ja - - Ja - 

(EN18)   

Initiativ för att minska utsläppen 
av växthusgaser, samt uppnådd 
minskning Ja Ja - - Ja - 

EN22   
Total avfallsvikt, per typ och 
hanteringsmetod Nej Nej - - Delvis - 
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EN23   
Totalt antal och volym av 
väsentligt spill  Nej Nej - - Ja - 

EN26   

Åtgärder för att minska 
miljöpåverkan från produkter 
och tjänster, samt resultat härav Nej Nej - - Ja - 

EN28   

Monetärt värde av betydande 
böter, och det totala antalet 
icke-monetära sanktioner till 
följd av överträdelser av 
miljölagstiftning och -
bestämmelser Nej Nej - - Ja - 

(EN29)   
Väsentlig miljömässig påverkan 
avseende transporter Nej Nej - - Delvis - 

  G4-EN32 
Andel av nya leverantörer som 
utvärderats enligt miljökriterier - - Nej - - Ja 

         

  
Sociala Jernhusen Fabege 

G3 (2008 
och 2012) G4 (2016) Indikator/År 2008 2012 2016 2008 2012 2016 

    
Arbetsförhållande och 
arbetsvillkor             

  G4-LA1 

Antal och andel nya anställda 
och personalomsättning efter 
åldersgrupp, kön och region - - Nej - - Ja 

LA1   

Totalt personalstyrka, uppdelad 
på anställningsform, 
anställningsvillkor och region Ja Ja - - Ja - 

LA2   

Totalt antal anställda och 
personalomsättning, per 
åldersgrupp, kön och region  Ja Ja - - Delvis - 

(LA3)   

Förmåner som ges till 
heltidsanställd personal och 
som inte omfattar tillfälligt eller 
deltidsanställda Ja Ja - - Nej - 

LA4   
Andel av personalstyrkan som 
omfattas av kollektivavtal Nej Nej - - Ja - 

  G4-LA5 

Andel av personalen som är 
representerad i formella 
gemensamma kommittéer för 
hälsa och säkerhet som bistår 
med övervakning och 
rådgivning om program för 
hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen - - Nej - - Ja 

LA5   

Minsta varseltid angående 
betydande förändringar i 
verksamheten, med upplysning 
om huruvida detta är 
specificerat i kollektivavtal Nej Nej - - Delvis - 

  G4-LA6 

Typ och omfattning av 
personskador, arbetsrelaterade 
sjukdomar, förlorade 
arbetsdagar, frånvaro samt 
totalt antal arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region och kön  - - Ja - - Nej 
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(LA6)   

Andel av personalstyrkan som 
representerad i hälso- och 
säkerhetskommittéer Nej Nej - - Delvis - 

LA7   

Omfattningen av skador, 
arbetsrelaterade sjukdomar, 
förlorade dagar, frånvaro samt 
totala antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region Ja Ja - - Delvis - 

  G4-LA11 
Utvärdering och 
karriärsutveckling  - - Nej - - Ja 

  G4-LA12 

Könsfördelning och 
ålderskategorier av alla 
anställda samt chefer - - Nej - - Ja 

(LA12)   

Andel anställda som får 
regelbunden utvärdering och 
uppföljning av sin prestation och 
karriärutveckling Nej Nej - - Ja   

LA13   

Sammansättning av styrelse 
och ledning samt uppdelning av 
andra anställda efter kön, 
åldersgrupp, 
minoritetsgrupptillhörighet och 
andra mångfaldsindikatorer  Ja Ja   - Ja   

  G4-LA14 

Andel av nya leverantörer som 
utvärderats enligt kriterier för 
arbetstagarrättigheter - - Nej - - Ja 

    Mänskliga rättigheter             

HR4 G4-HR3 
Antal fall av diskriminering, 
samt vidtagna åtgärder Ja Ja Nej - Ja Ja 

HR5   

Verksamheter för vilka man 
uppmärksammat att 
föreningsfriheten och rätten till 
kollektivavtal kan vara väsentligt 
hotade och åtgärder som 
vidtagits för att stödja dessa 
rättigheter Nej Nej - - Delvis - 

HR6   

Verksamheter för vilka man 
uppmärksammat att det finns 
väsentlig risk för barnarbete och 
åtgärder som vidtagits för att 
bidra till avskaffande av 
barnarbete Nej Nej - - Delvis - 

HR7   

Verksamheter för vilka man 
uppmärksammat att det finns 
väsentlig risk för tvångsarbete 
och obligatoriskt arbete, och 
åtgärder som vidtagits för att 
bidra till avskaffande av 
tvångsarbete eller obligatoriskt 
arbete Nej Nej - - Delvis - 

  G4-HR10 

Andel nya leverantörer som 
granskats avseende 
arbetsvillkor - - Nej - - Ja 

  G4-HR12 

Antal klagomål angående 
mänskliga rättigheter som 
rapporterats genom 
klagomålsmekanismer - - Ja - - Nej 
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Organisationens roll i 
samhället             

SO1   

Beskaffenhet, omfattning och 
ändamålsenlighet av de 
program och rutiner som 
utvärderar och styr 
verksamhetens påverkan på 
samhällen Nej Nej - - Delvis - 

SO2   

Andel och antal affärsenheter 
som har analyserats avseende 
risk för korruption  Nej Nej - - Delvis - 

SO3   

Andel av anställda som utbildas 
i organisationens policyer och 
rutiner avseende antikorruption Nej Ja - - Ja - 

SO4 G4-SO5 
Korruptionsincidenter och 
åtgärder Nej Nej Ja - Ja Ja 

SO5   

Politiska ställningstaganden och 
delaktighet i politiska 
beslutsprocesser och lobbying Nej Nej - - Ja - 

SO7   

Rättsliga åtgärder mot 
konkurrensbegränsande 
verksamhet Nej Nej - - Ja - 

SO8   

Monetära och ickemonetära 
sanktioner mot organisationen 
för brott mot gällande lagar och 
bestämmelser Nej Nej - - Ja - 

    Produktansvar             

PR1   

De faser i livscykeln då 
produkters och tjänsters 
påverkan på hälsa och säkerhet 
ska utvärderas i 
förbättringssyfte, och andelen 
av väsentliga produkt- och 
tjänstekategorier som 
genomgått sådana 
utvärderingsprocesser  Nej Nej - - Delvis - 

PR3   

Typ av produkt- och 
tjänsteinformation som krävs 
enligt rutinerna samt andel av 
produkter och tjänster som 
berörs  Nej Nej - - Delvis - 

(PR5)   

Rutiner för kundnöjdhet, 
inklusive resultat från 
kundundersökningar Nej Nej - - Ja - 

PR6   

Program för efterlevnad av 
lagar, standarder och frivilliga 
koder för 
marknadskommunikation, 
inklusive marknadsföring, PR 
och sponsring Nej Nej - - Delvis - 

   
14 (2) 14 (0) 5 (0)   40 (15) 11 (0) 

 


