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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Hållbarhetsrapporternas utveckling inom skogsbranschen under 

åren 2008–2016 
 

Seminariedatum:  18 januari 2019 
 

Ämne/kurs:   Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp, FE300G 
 

Författare:   Elisabeth Danielsson, Stina Viberg och Johan Wallin 
 

Handledare:  Ravi Dar 
 

Fem nyckelord:  Hållbarhetsrapport, GRI, skogsbranschen, nyinstitutionell teori och 

legitimitetsteori. 
 

Syfte:  Genom att jämföra hållbarhetsrapporter inom skogsbranschen med 

GRI standards är syftet med denna uppsats att beskriva hur 

rapporternas innehåll utvecklats över tid och vilka faktorer som 

kan ha bidragit till denna utveckling. 

  
 
 

Teori:  Uppsatsens teoretiska referensram utgår från två befintliga teorier, 

den nyinstitutionella teorin och legitimitetsteorin. Dessa 

kompletteras med begrepp som inte kategoriseras som renodlad 

teori men som anses betydelsefulla för att öka den allmänna 

förståelsen för uppsatsen. 

 

Metod:  En kvalitativ undersökningsmetod valdes. Informationen i 

uppsatsen är hämtad från dokumentundersökningar och befintlig 

litteratur. 

 
 

Empiri:  Det empiriska materialet har insamlats genom 

dokumentundersökningar i form av hållbarhetsrapporter från tre 

företag som verkar inom skogsbranschen. 

 

Slutsats: Under den undersökta perioden har innehållet i skogsbranschens 

hållbarhetsrapporter haft en positiv utveckling och ökat i 

förhållande till dagens standard. Det går inte att utläsa någon 

enskild faktor till utvecklingen utan ett flertal möjliga 

bakomliggande faktorer identifierades i analysen. På företagsnivå 

syns likheter och skillnader i utvecklingen vilka kan bero på att 

företagen upplever och tolkar sin omgivning på olika sätt. 

 



 
 

Abstract 

 

Title:   Development of sustainability reports in the forest industry during 

the years 2008-2016 
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Five key words:  Sustainability report, GRI, forest industry, new institutional theory 

and legitimacy theory. 

Purpose:  By comparing sustainability reports within the forest industry with 

GRI standards, the purpose of this paper is to describe how the 

content of the reports has developed over time and what factors 

that may have contributed to this development. 

Theoretical perspectives: The thesis's theoretical frame of reference is based on two existing 

theories, the new institutional theory and the legitimacy theory. 

These were supplemented with concepts that may not be 

categorized as theory but which were considered important to 

increase the general understanding of the essay. 

Methodology:  A qualitative survey method was chosen. The information in the 

thesis is taken from document surveys and existing literature. 

Empirical foundation:  The empirical material has been collected through document 

surveys in the form of sustainability reports from three companies 

that operate in the forest industry. 

Conclusion:              During the period examined, the content of the forest industry's 

sustainability reports has had a positive development and increased 

in relation to the current standard. It is not possible to read out any 

single factor to the development, but a number of possible 

underlying factors were identified in the analysis. At company 

level, similarities and differences in development are visible, 

which may be due to the companies experiencing and interpreting 

their environment in different ways. 
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Kapitel 1: Inledning 
I detta inledande kapitel ges en kort beskrivning av klimatförändringen, 

hållbarhetsredovisningens utveckling och den svenska skogsbranschen som tillsammans utgör 

bakgrunden till problemdiskussionen. Därefter presenteras problemdiskussionen som mynnar 

ut i uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste 136 åren har 17 av de 18 varmaste åren alla inträffat efter år 2001, detta 

konstaterar Jem Bendell (2018) i sin uppmärksammade artikel från sommaren 2018. Den 

sommaren kommer många ihåg eftersom vädret var extremt varmt och soligt (SMHI 2018) 

samt att 25 000 hektar skog brann i Sverige (SVT 2018). En samhällskollaps på grund av 

klimatförändringarna menar Bendell (2018) är att vänta.  

 

År 2015 togs ett steg i kampen för att stoppa klimatförändringarna då världens ledare antog 

Agenda 2030 som är ett av Svenska FN-förbundets fokusområden. Agenda 2030 består av 17 

mål som ska bidra till en global hållbar utveckling (Svenska FN-förbundet 2018). Sveriges 

makthavare anser att en av våra största utmaningar är den pågående klimatförändringen. De 

ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären beror på stor del på utvinningen och 

användningen av fossila energikällor som måste minskas (Regeringskansliet 2018). 

Klimatkonventionen är undertecknad av 195 parter och har som mål att minska 

växthusgaserna i atmosfären till en nivå där människans utsläpp inte påverkar klimatet på ett 

negativt sätt. Konventionen fastslår att de rika länderna bör ta ett större ansvar eftersom deras 

ohållbara livsstil och höga förbrukning av resurser ligger till grund för klimatproblematiken 

(Globalis 2016).  

 

Sverige är ett av världens rikaste länder och är i framkant när det gäller miljöinnovationer i 

relation till BNP. Likaså har Sverige unikt bra förutsättningar för att vara ledande inom 

miljöfrågor med tanke på den forskning som sker på universiteten. Många svenska företag, 

städer, kommuner och privatpersoner är också engagerade och inser allvaret i miljöfrågan 

samt är beredda att göra hållbara investeringar (Världsnaturfonden WWF 2017).  

 

Sverige består till 70 procent av skogsmark, denna skog har betytt och betyder fortfarande 

mycket för Sveriges utveckling och välstånd. Skogsindustrin står idag för cirka 9-12 procent 

av den totala svenska industrin och sysselsätter i Sverige omkring 100 000 personer. 
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Exportvärde är 132 miljarder kronor och ger ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans. 

Till 96 procent kommer värmeenergin som skogsindustrin använder från bioenergi. Av de 

totala utsläppen av växthusgaser i Sverige står skogsindustrin för cirka 1 procent 

(Skogsindustrierna u.å.).  

 

Samtidigt som skogen skapar arbetstillfällen och påverkar Sveriges ekonomi positivt finns det 

en annan syn på skogen och det svenska skogsbruket. Naturskyddsföreningen är mycket 

kritisk och hävdar att den biologiska mångfalden är hotad och att det finns en brist på riktigt 

gammal skog som är rik på naturvärden. En del av de metoder som används idag för att sköta 

och förvalta skogen anser Naturskyddsföreningen tar för lite hänsyn till människan och miljön 

(Naturskyddsföreningen 2018). 

 

Enligt Olssons (2011) rapport “Hugga eller skydda” är de boreala skogarnas kolförråd en 

nyckelfaktor för att klara av klimatförändringarna. Genom fotosyntesen binder skogen kol på 

ett naturligt sätt och släpper ifrån sig syre till atmosfären. Under det första decenniet på 2000-

talet har avverkningstakten i skogen varit snabbare än tillväxttakten vilket ansetts varit 

orsaken till att skogens kolbindning nästan halverats under denna tid. Ju mer kol Sverige 

binder i skogen desto mindre behöver de minska sina utsläpp. Samtidigt kan den avverkade 

skogen ersätta de fossila bränslena vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen 

(Världsnaturfonden WWF 2017).  

 

I takt med att miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare har det omgivande samhället 

börjat intressera sig för företagens miljöpåverkan. Företagens produktion och förbrukning av 

resurser påverkar miljön på ett negativt sätt. Detta har lett till att kraven på företagen har ökat 

att de ska redovisa sin påverkan inom områdena ekonomi, miljö och det sociala (Frostenson 

2015).  

 

Många företag har under en lång tid frivilligt rapporterat om sitt hållbarhetsarbete. Företagen 

har då själva styrt över rapporternas innehåll och utformning. Dessa rapporter har många 

gånger möts av kritiken att de skönmålar företagens verksamhet och saknar substans. I ljuset 

av denna kritik mot rapporterna har en ökad standardisering skett där företagen med hjälp av 

riktlinjer från främst GRI, Global Reporting Initiative, avser att öka deras trovärdighet och 

legitimitet inom hållbarhetsredovisningen (Frostenson 2015). GRI gav år 2016 ut den senaste 

upplagan av sina riktlinjer och dessa heter GRI Standards (Frostenson & Helin 2018) och i 
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denna uppsats benämns dessa riktlinjer dagens standard. GRI är en oberoende och 

världsledande organisation inom standarder för hållbarhetsrapporter. Standarden är uppdelad i 

tre delar, den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala. I varje del återfinns ett flertal 

punkter som anger vilken information som förväntas uppges i hållbarhetsrapporten för att 

uppfylla GRI:s standard (GRI u.å.).  

 

Sveriges riksdag beslutades i slutet av 2016 att en ny lag skulle träda i kraft (Riksdagen 2016). 

Denna lag är SFS 2016:947 som återfinns i 6 kap. 10 § av Årsredovisningslagen (1995:1554) 

och gör det obligatoriskt för större företag att hållbarhetsrapportera. Ett företag räknas som 

större om det två år i rad uppfyller minst två av de följande tre kriterierna, det vill säga att de 

har minimum; 250 stycken anställda, 175 miljoner kronor i balansomslutning eller 350 

miljoner kronor i nettoomsättning. Bauman (2009) menar dock att det inte längre är möjligt 

för företag att ta ansvar genom att endast följa lagar och regler. Ansvarstagandet är mer 

komplext och kräver ett större engagemang utöver vad lagen kräver.  

 

1.2 Problematisering 

Företagens roll och ansvar i samhället har länge varit en levande diskussion. I ett historiskt 

perspektiv kan det konstateras att företagen har varit och är viktiga ekonomiska institutioner 

som bidragit till samhällsutvecklingen med arbetstillfällen samt efterfrågade tjänster och 

produkter (Grafström, Göthberg & Windell 2015). FN anser att företagen och näringslivet är 

en viktig aktör för att en hållbar utveckling ska kunna ske och att målen enligt Agenda 2030 

nås (Svenska FN-förbundet 2018). Det finns en växelverkan mellan företagen och dess 

omgivning där båda parterna påverkar och påverkas av varandra. Därför måste företagens 

agerande och handlingar förstås utifrån den kontext som företagen verkar i (Grafström, 

Göthberg & Windell 2015).  

 

Företagen redovisar sin verksamhet både i den finansiella redovisningen och i 

hållbarhetsrapporter. I den finansiella redovisningen utgör den dubbla bokföringen grunden. 

Kostnader, intäkter, skulder och tillgångar registreras och är ofta relativt enkla att mäta och 

kan relativt enkelt åsyftas till en period. Hållbarhetsrapporteringen är däremot utformad på ett 

annat sätt och eftersom det inte finns lika tydliga transaktioner på hållbarhetsområdet som på 

det finansiella området är det mycket svårare att rapportera hållbarhet. De delar som kan 

mätas redovisas som mätvärden och de delar som inte går att mäta beskrivs med ord 
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(Westermark 2013). Hållbarhetsredovisningen har utvecklats mycket under de senaste åren 

och standardisering har ägt rum, främst i form av GRI:s riktlinjer (Frostenson 2015). Den lag 

regeringen beslutade skulle träda i kraft i slutet av 2016 (Riksdagen 2016) innebar att det blev 

obligatoriskt för större företag att hållbarhetsrapportera från och med verksamhetsåret 2017 

(KPMG 2016). Regeringen utfärdade till verksamhetsåret 2008 riktlinjer till alla hel- och 

delägda statliga bolag att de skulle hållbarhetsredovisa sina verksamheter enligt GRI:s 

riktlinjer (Frostenson & Helin 2018). 

 

Fler och fler företag har valt att publicera hållbarhetsrapporter innan lagens inträde 

(Frostenson, Helin & Sandström 2015). Forskning kring vilka skäl företagen hade för att ägna 

sig åt hållbarhetsarbete har bedrivits och olika faktorer har lyfts fram (Westermark 2013). 

Hedberg och von Malmborg (2003) menar att det är ett sätt för företagen att behålla och öka 

sin legitimitet. Werther och Chandler (2005) menar att om företagen väver in hållbarhet i 

deras struktur och styrning kan detta arbete ses som en försäkring mot misslyckande utifrån 

ett intressentperspektiv. Genom hållbarhetsarbetet kan företagen undvika att deras företag 

skadas eller förknippas med oönskade händelser eller föremål. Werther och Chandler menar 

vidare att företagens intressenter kräver allt mer samt att problem inom hållbarhetsområdet 

kan få förödande konsekvenser och snabbt förstöra ett varumärke. 

 

Adam (2002) delar upp de faktorer som tidigare undersökts i tre kategorier. Den första 

kategorin är företagens egenskaper såsom ekonomisk utveckling, företagets storlek och 

branschtillhörighet. Den andra kategorin är allmänna kontextuella faktorer såsom 

ursprungsland, tryck från media och sociala samt ekonomiska sammanhang. Den tredje 

kategorin är det interna sammanhanget så som identitet. Enligt Westermark (2013) finns det 

forskare vars utgångspunkt är att hållbarhetsrapporterna har blivit institutionaliserade. 

Westermark menar dock vidare att faktorerna till att upprätta hållbarhetsredovisning ännu inte 

blivit entydigt besvarade. Frostenson (2015) belyser att hållbarhetsrapporter över åren inte 

uppfyllt principen om jämförbarhet. Detta har gjort det svårt att jämföra företagens egna 

hållbarhetsrapporter med varandra och bidragit till att jämförelser inom branschen saknas. 

Deegan (2002) menar att så länge som företagen lämnar information på frivilliga basis 

kommer forskare att fortsätta undersöka motivationen bakom denna informationsdelgivning 

som hållbarhetsrapporterna innebär.  
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Utifrån texten ovan blir det tydligt att många företag under en lång tid har publicerat 

hållbarhetsrapporter och att motivationen bakom detta och rapporternas innehåll i stor grad 

har intresserat forskningen. Att företagen frivilligt lagt ner denna stora mängd av energi och 

resurser som krävs för att publicera rapporter kan tyckas oväntad. Ett intresse väcktes kring 

vad som har motiverat företagen att frivilligt rapportera om deras hållbarhetsarbete och vilken 

information den har innehållit. Eftersom faktorerna till att upprätta hållbarhetsredovisning inte 

blivit entydigt besvarade är det intressant att undersöka detta vidare. Även resonemanget att 

det är svårt att jämföra hållbarhetsrapporter från olika år av samma företag och jämförelser 

inom branschen lyst med sin frånvaro bidrog till ett intresse att undersöka detta vidare.  

 

Beroende på vilka metoder som används för att sköta och förvalta skogen kan den både bidra 

till att lösa eller förvärra klimatförändringarna. Miljörörelsen och skogsföretagen har i långa 

perioder stått långt ifrån varandra och även om de i vissa frågor har närmat sig varandra är 

gapet än idag stort (Lindkvist, Kardell & Nordlund 2011). Skogsbranschen är intressant ur ett 

hållbarhetsperspektiv då den har en stark koppling till de tre delarna av hållbarhet: miljö, 

ekonomi och det sociala. Trots att skogsbranschen har betytt och fortfarande betyder mycket 

för Sveriges utveckling och välstånd är den inte uppmärksammad i proportion till detta, vilket 

gör den till en intressant bransch att utforska vidare.   

 

1.3 Syfte 

Genom att jämföra hållbarhetsrapporter inom skogsbranschen med GRI standards är syftet 

med denna uppsats att beskriva hur rapporternas innehåll utvecklats över tid och vilka faktorer 

som kan ha bidragit till denna utveckling.  

 

1.4 Frågeställningar 

Hur har innehållet i hållbarhetsrapporterna utvecklats inom skogsbranschen mellan åren 

2008–2016 i förhållande till dagens standard?   

 

Vilka faktorer utifrån ett legitimitetsperspektiv kan ha bidragit till denna utveckling?  

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan företagen inom branschen och vad kan ha påverkat 

dessa utvecklingsriktningar utifrån ett legitimitetsperspektiv?  
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1.5 Disposition 
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Kapitel 2: Referensram 
Detta kapitel inleds med ett stycke kring referensramens roll i uppsatsen. Därefter 

presenteras uppsatsens centrala begrepp, nämligen CSR och företagens ansvar, 

hållbarhetsrapporter, GRI samt triple-bottom-line. Dessa begrepp kan inte kategoriseras som 

renodlad teori men anses betydelsefulla att beskriva för att öka den allmänna förståelsen för 

uppsatsens innehåll. Begreppen kommer även att användas som ett komplement till den 

teoretiska referensramen när empirin ska analyseras. 

 

2.1 Referensramens roll 

Utifrån uppsatsens syfte som är att beskriva hur hållbarhetsrapporternas innehåll har 

utvecklats över tid är begreppen CSR, hållbarhetsrapporter och GRI relevanta att redogöra 

för. Begreppen bidrar även till att öka den allmänna förståelsen för uppsatsens innehåll och 

kommer därför i detta kapitel att presenteras mer djupgående än i bakgrunden. Enligt 

Grafström, Göthberg och Windell (2015) fick CSR i slutet av 1900-talet ett stort genomslag 

då omgivningen i större utsträckning krävde att företag redovisar sin påverkan inom miljö, 

ekonomi och det sociala. Företag presenterar sitt CSR-arbete främst genom att upprätta 

hållbarhetsrapporter (BDO Sverige u.å.). Då det inte fanns några riktlinjer kring vad CSR 

skulle innehålla satte den oberoende internationella organisationen GRI upp ett antal riktlinjer 

för att underlätta för företagen (Hedberg & von Malmborg 2003). Även begreppet triple-

bottom-line kommer presenteras då detta begrepp belyser att hållbarhet endast uppnås om 

företag aktivt arbetar med alla tre delarna som ingår i CSR. Samtliga begrepp används även 

för att analysera den insamlade empirin då de tillför en praktisk aspekt som komplement till 

teorin.  

 

2.2 CSR och företagens ansvar 

Under 1950-talet uppkom ett flertal kritiska artiklar om att företag borde ta större socialt 

ansvar men det var först i slutet av 1990-talet som begreppet CSR fick ett stort genomslag i 

bland annat media och bland politiker. CSR står för Corporate Social Responsibility och 

består av tre delar; den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala (Grafström, Göthberg 

& Windell 2015). CSR handlar om att företag ska respektera mänskliga rättigheter, 

grundläggande arbetsrättsprinciper samt miljöstandarder (Svenskt näringsliv 2013). Det finns 

ett antal skäl för företagen att publicera CSR. Ett skäl kan vara att företagen vill visa vad de 

faktiskt gör för hållbarhet. Ett annat skäl kan vara att företagen upplever sig ha ett orättvist 
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rykte som de genom att publicera sitt CSR-arbete kan försöka att ändra på (Westermark 

2013).  

 

Enligt Frostenson, Helin och Sandström (2015) har varken nationella lagar och regler eller 

överstatliga strukturer kunnat hantera problematiken kring mänskliga rättigheter, korruption, 

arbetslöshet och miljöförstöring och i ljuset av detta har aktörsansvaret etablerats. I världen 

finns det som sagt många stora och svåra frågor såsom fattigdom, ojämlikhet och 

klimatförändringarna som företag har valt att engagerat sig i och genom de frivilliga insatser 

de gjort menar Holmblad Brunsson (2010) att företagen vill visa att de är goda. De hjälper till 

att uppmärksamma och belysa viktiga frågor och problem i samhället och tar ett socialt 

ansvar. Dock har det riktats kritik mot företagens arbete då deras insatser är svåra att granska 

och följa upp under en längre tid. De styr även fullt ut över sitt arbete och gör de insatser som 

passar och som för tillfället är i företagens intresse. För att kunna bygga ett förtroende för 

näringslivet och företag menar Grafström, Göthberg och Windell (2015) att en ökad 

transparens angående företagens samhällsansvar är centralt.  

 

En tydlig definition av vad företagens sociala ansvar innebär och omfattar saknas ännu. Flera 

forskare har gett förslag på en definition men ännu finns ingen entydighet och det är upp till 

varje företag att välja sin tolkning och definition menar Grafström, Göthberg och Windell 

(2015). Dahlsrud (2008) har analyserat 37 olika definitioner av de sociala aspekterna av CSR 

och kommit fram till att den vanligaste och mest använda definitionen är att företaget 

integrerar och tar hänsyn till sociala och miljömässiga frågor i sin affärsverksamhet på 

frivillig basis.   

 

2.3 Hållbarhetsrapporter 

Hållbarhetsrapportering har under tidiga 2000-talet ökat markant och en studie från KPMG år 

2015 visar att 79 av de 100 största företagen i Sverige har upprättat och publicerat 

hållbarhetsredovisningar trots att det har varit frivilligt. Det konstateras även i studien att “Det 

är inte längre en fråga om företag ska hållbarhetsredovisa, frågan är snarare vad som ska 

redovisas och hur” (Frostenson, Helin & Sandström 2015, s. 8). Från verksamhetsåret 2017 är 

det obligatoriskt för större företag att hållbarhetsredovisa (KPMG 2016). I ÅRL 6 kap. 12 § 

(1995:1554) specificeras att hållbarhetsredovisningen ska innehålla verksamhetens 

konsekvenser utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Forsmark Karlsson och 
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Östberg (2016) anser att den nya lagen kring hållbarhetsrapportering är ett steg i rätt riktning 

men den är inte tillräckligt stark för att skapa någon större förändring. Däremot anser de att 

för att en hållbar utveckling ska bli möjlig är lagar och regler nödvändiga och viktiga. De ser 

en förändring hos företagen att genom att de engagerar sig i hållbarhetsarbetet kan de stärka 

sin konkurrenskraft och bygga värde för framtiden.  

 

Då miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i dagens samhälle, ställs det större krav på 

företagen eftersom deras verksamhet påverkar miljön, bland annat genom sin produktion och 

den förbrukning av resurser som finns tillgängliga. Samhället runt företagen har börjat 

intressera sig för företagens miljöpåverkan och detta har lett till att krav på att företag ska 

redovisa sin påverkan på ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor har ökat. Många 

företag har under en lång tid frivilligt rapporterat om sitt hållbarhetsarbete och kunde då 

själva styra över rapporternas innehåll och utformning (Frostenson 2015). Företagen och dess 

hållbarhetsrapporter blev många gånger ifrågasatta för att de enbart tar upp de positiva delarna 

och utelämnar de negativa delarna av företaget. Tillförlitligheten hos rapporterna har även 

varit starkt ifrågasatt (Hedberg och von Malmborg 2003). Frostenson (2015) menar att kritik 

också riktas mot att de skönmålar företagens verksamhet och saknar substans.  

 

I ljuset av denna kritik mot rapporterna har en ökad standardisering skett där företagen med 

hjälp av riktlinjer från främst GRI, Global Reporting Initiative, avser att öka sin trovärdighet 

och legitimitet inom hållbarhetsredovisningen (Frostenson 2015). Enligt Tschopp och 

Huefner (2015) är en grundläggande förutsättning att hållbarhetsrapporterna innehåller 

relevant och korrekt fakta så att läsaren får en korrekt bild av företaget och kan ta ett beslut 

utifrån informationen. Likaså menar Tschopp och Huefner att rapporterna även kan användas 

för att stärka relationen till omvärlden och dess intressenter samt för att förstärka sitt rykte. 

Hooghiemstra (2000) menar att hållbarhetsrapporter ofta uppfattas som ett sätt att 

marknadsföra företaget och påverka omgivningens uppfattning om företaget och ryktet kring 

företaget. Huvudskälet som Adam (2002) lyfter fram till att publicera rapporter är 

omgivningens tryck och detta tryck anses vara så starkt att det bidrar till att utveckla och 

förändra redovisningen. Bland de företag som intervjuades i hans forskning fanns en 

övertygelse om att ifall de publicerade negativa nyheter om företaget så ökades 

trovärdigheten. Dock undviker företagen att rapportera dåliga nyheter på grund av 

osäkerheten och rädslan kring omgivningens reaktioner på negativ information. Även hur 
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mycket marknadsföringsavdelningen är involverad i processen att upprätta en 

hållbarhetsrapport är av betydelse för dennes utformning.  

 

2.4 GRI 

GRI står för Global Reporting Initiative och grundades år 1997. Det är en oberoende 

internationell organisation som upprättar riktlinjer för hur företag ska hållbarhetsredovisa. 

Innan GRI:s riktlinjer sattes upp fanns det inga riktlinjer för vad CSR skulle innehålla och 

detta gjorde att det inte gick att jämföra olika företags hållbarhetsrapporter med varandra 

(Hedberg & von Malmborg 2003). I Sverige är GRI det mest vedertagna ramverket vid 

upprättande av hållbarhetsrapporter (Lennartsson 2016).  

 

Westermark (2013) skriver om flera anledningar till varför företag använder GRI:s riktlinjer. 

Genom att använda en väl etablerad standard ökar trovärdigheten både inom företaget och 

externt. Att använda en standard kan hjälpa företagen att få en struktur över vad som har 

gjorts och vilka förbättringar som kan göras. Standarden kan även fungera som en drivande 

faktor för ständig förbättring hos företaget. Hedberg och von Malmborg (2003) menar att 

GRI:s riktlinjer bidrar med att öka transparensen och denna transparens kan minska avståndet 

externt mellan både företaget och samhället samt internt mellan ledningen och de anställda 

inom företaget. 

 

2.5 Triple-bottom-line 

John Elkington myntade begreppet triple-bottom-line år 1994. Triple-bottom-line länkar ihop 

den finansiella redovisningen med hållbarhetsredovisningen. Tanken med begreppet är att ett 

företag har tre olika dimensioner, den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala 

dimensionen och att företag borde redovisa ett resultat på varje del. Det ekonomiska resultatet 

hämtas från resultaträkningen. Det miljömässiga resultatet ska avspegla företagets 

miljöansvar. Det sociala resultatet visar på hur företagets sociala ansvar är. En svaghet med 

tanken triple-bottom-line är att det inte finns ett trovärdigt sätt att summera de tre resultaten 

på utan de tre delarna måste bedömas var för sig. När företaget redovisar och mäter sina 

prestationer i alla de tre delarna anses företaget ha tagit sitt fulla ansvar för de kostnader som 

uppstår på grund av verksamheten. Triple-bottom-line kan ritas upp i tre cirklar där varje 

cirkel är en av de tre delarna i CSR. Dessa cirklar kan mer eller mindre överlappa varandra. 

De gråa fälten där två cirklar överlappar varandra är företagens prestationer, bra, rimlig eller 
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livskraftig. I mitten där de tre cirklarna överlappar varandra är verksamheten hållbar och det 

är när företagen aktivt arbetar och uppnår resultat i alla tre delarna (Westermark 2013).  

 

En liknelse som Elkington använde för att illustrera sin tanke var att varje del var en 

kontinentalplatta. När någon del rör sig påverkas de andra, likväl kan plattorna krocka och en 

konflikt och ett hållbarhetsproblem uppstår (Frostenson, Helin & Sandström 2015). Grankvist 

(2015) menar att begreppet triple-bottom-line har blivit mer etablerat och vedertaget speciellt 

på finansmarknaden. Den ökade användningen av begreppet beror till stor del på ett antal 

stora olyckor som exempelvis när BP:s oljeplattform i Mexikanska golfen sjönk till botten. 

Denna olycka innebar även att företagets förtroendekapital sjönk till botten men också enorma 

saneringskostnader. Om BP hade redovisat en bra miljöredovisning hade denna olycka 

möjligen kunnat förhindras då riskerna med deras verksamhet hade kunnat uppdagas i 

rapporten och de då kunnat agera i tid. Den ekonomiska, sociala och miljömässiga 

redovisningen ska väga lika tungt (Grankvist 2015). 

 

 

 

Figur 1 Egen illustration av triple-bottom-line 
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Kapitel 3: Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med en motivering kring de valda teorierna och hur de relaterar till samt 

kompletterar varandra. Därefter presenteras de två teorierna som används i uppsatsen, 

nämligen den nyinstitutionella teorin och legitimitetsteorin. 

 

3.1 Teoretisk grund 

Utifrån den tidigare forskning som studerats och det området som denna uppsats fokuserar på 

finns det flera anledningar till att just nyinstitutionell och legitimitetsteorin har valts. Den 

nyinstitutionella teorin har ett omvärldsfokus som handlar om att se förhållandet mellan 

omvärlden och organisationer inom samma fält (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2015). Studieobjektet i denna studie är branschen och därför är nyinstitutionell teori en 

lämplig teori. Grafström, Göthberg och Windell (2015) skriver att företagens agerande måste 

förstås utifrån att företaget agerar i en omgivning och att omgivningen och företaget påverkar 

varandra. Delarna i den nyinstutionella teorin som tas upp är framför allt de tre olika typerna 

av isomorfism, den tvingande, mimetiska och den normativa. Isomorfismerna är 

påtryckningar utifrån som företagen bör anpassa sig efter för att överleva (Dimaggio & 

Powell 1983). Denna anpassning efter omgivningens tryck gör företagen i hög grad för att bli 

legitima och få ett berättigande att verka i samhället. 

 

Begreppet legitimitet och företagens strävan efter den är komplex och utvecklas genom 

legitimitetsteorin. Den teorin har likt nyinstitutionell teori ett starkt fokus på relationen mellan 

företaget och omvärlden. Frostenson (2015) menar att legitimitetsteorin betonar begreppet 

legitimitet mer än den nyinstitutionella teorin men att deras grundföreställningar går i linje 

med varandra. På så sätt kompletterar teorierna varandra vilket gör dem till ett bra 

analysverktyg. Empirin tolkas med hjälp av främst den teoretiska referensramen för att 

därefter analyseras och diskuteras. Teorin påverkar hur empirin tolkas och ligger till grund för 

vilka slutsatser som dras i uppsatsen. Då syftet är att beskriva vilka faktorer som kan ha 

bidragit till hur hållbarhetsrapporternas innehåll har utvecklats över tid spelar den teoretiska 

referensramen en stor roll. Det är i denna som de olika faktorerna utifrån ett 

legitimitetsperspektiv presenteras.  
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3.2 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori är en vidareutveckling av institutionell teori. Institutionell teori menar 

att lagar, sedvänjor, religion och magi är det som påverkar människan att agera på ett visst sätt 

för att fungera i det ekonomiska systemet. Nyinstitutionell teori har mer fokus på förhållandet 

mellan omvärlden och organisationen. Utgångspunkten är de processer och strukturer som 

finns inom ett organisationsfält. Ett organisationsfält kan förklaras som organisationer som 

verkar inom samma fält vilket exempelvis är organisationer som utför transaktioner av varor 

och kompetens med varandra (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Meyer och 

Rowan (1977) menar att inom organisationsfältet finns institutionella regler som påverkar 

organisationernas struktur. Institutionella regler kan vara både juridiska lagar men också det 

moderna samhällets åsikter, normer och värderingar. Artikelförfattarna tar upp ett exempel 

inom bilindustrin där tillverkarens ambition är att producera en bil som är attraktiv för 

köparen samtidigt som de behöver uppfylla standarder och lagkrav. När standarder, lagkrav 

och åsikter förändras så måste även organisationen utvecklas för att möta de nya kraven.  

 

Dimaggio och Powell (1983) tar upp begreppet isomorfism som handlar om att företag 

“tvingas in” i att organisera sig likt andra. De ser att detta kan ske på tre olika sätt. Det första 

sättet är tvingande isomorfism vilket innebär att företaget agerar på detta sätt på grund av 

politiska influenser samt en strävan efter legitimitet i den institutionella organisationen. Det 

andra sättet är mimetisk isomorfism vilket innebär att företag imiterar varandra på grund av 

osäkerhet. Det tredje sättet är normativ isomorfism vilket hör ihop med den ökande 

professionaliseringen och att yrket i sig med sin bakomvarande utbildning men även nätverk 

blir som en norm för hur det bör vara. Frostenson (2015) menar att förståelse för organisering 

kan skapas endast om det finns kunskap om vilket institutionellt sammanhang organisationen 

är med i och att detta innebär att omvärldsfaktorer har en stor inverkan. Frostenson menar 

vidare att inom redovisning så kan detta ge information om varför redovisningar utformas på 

olika sätt, val av standarder och hur de som jobbar med redovisningen kan komma att 

influeras.  

 

3.3 Legitimitetsteori 

Legitimitet är en resurs i sig och en resurs för att få tillgång till andra resurser. 

Legitimitetsteorin uppstod som en reaktion på den etablerade och strikta synen på 

organisationer (Frostenson 2015). Företag får legitimitet när deras aktiviteter är i linje med 
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omgivningens normer och värderingar (Grafström, Göthberg & Windell 2015). När ett företag 

är legitimt anses företaget vara berättigad att finnas och har en tillåtelse från omgivningen att 

verka (Hooghiemstra 2000). Berättigandet är ofta av moralisk karaktär och från omgivningen 

finns ett normativt tryck på organisationen. Detta leder i sin tur till att organisationer blir lika 

varandra då de alla försöker agera enligt omgivningens normer. Om ett företag anses 

framgångsrikt i ett avseende finns tendenser att andra efterliknar och tar efter det företaget. 

Företagens strävan efter legitimitet och resurser gör dem helt beroende av omvärlden 

(Frostenson 2015). 

 

Samhällets normer är dock inte statiska utan förändras över tid, vilket är något som företagen 

måste ta hänsyn till. Det som ansågs legitimt igår är eventuellt inte det idag. Företagens 

handlingar måste kontinuerligt anpassas och förändras beroende på vad som idag anses 

legitimt (Hooghiemstra 2000). Att som företag ta ansvar och gärna mer ansvar än vad 

omgivningen kräver av företaget kan vara ett sätt att öka sin legitimitet. Genom att företagen 

är aktiva och gör investeringar i program och liknande visar de att dem tar ansvar och 

engagerar sig i frågor som omgivningen tycker är viktiga (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre 2015). Hooghiemstra (2000) menar att utifrån legitimitetsteorin är motivationen att 

publicera sociala och miljömässiga upplysningar att företagen upplever ett mediatryck och ett 

allmänt tryck från omgivningen.  

 

Det är inte helt ovanligt att hävda att ett stort socialt ansvar gör att företagen får ett bättre 

anseende hos sin omgivning och därmed en starkare legitimitet som gör det enklare för 

företagen att klara sig ur krissituationer (Grafström, Göthberg & Windell 2015). Det skapas 

en osäkerhet hos omgivningen som enkelt kan ge legitimitetsproblem när företag inte gör som 

förväntat (Jacobsen & Thorsvik 2008). 
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Kapitel 4: Metod 
I metodkapitlet förklaras det tillvägagångssätt som använts för att undersöka problemet som 

formulerades ovan. Inledningsvis presenteras uppsatsens valda forskningsmetod och 

undersökningsmetod. Därefter följer en redogörelse för urval, företagsbeskrivning och 

undersökningens upplägg. Avslutningsvis beskrivs validitet och reliabilitet, 

litteratursökningsprocessen samt källkritik. 

  

4.1 Val av forskningsmetod 

Vid datainsamling kan man använda sig av två olika typer av metoder, nämligen kvantitativ 

eller kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden handlar främst om insamling av numerisk 

data. Kvalitativ analysmetod kan beskrivas som mer inriktad på ord än siffror vid 

datainsamling och analys (Bryman & Bell 2013). Kvalitativ metod används när man vill gå på 

djupet och få fram många nyanser, därför fokuserar man på några få undersökningsobjekt 

(Jacobsen 2017). Bryman och Bell (2013) menar att den kvalitativa metoden är 

tolkningsinriktad till skillnad mot den kvantitativa, tyngdpunkten ligger på att förstå den 

sociala verkligheten och hur aktörer i en viss miljö tolkar denna verklighet. Jacobsen (2017) 

påpekar att den kvalitativ forskning omfattar flera olika metoder för insamling av data, 

exempelvis observationer, intervjuer och dokumentundersökningar.  

 

En kvalitativ undersökningsmetod valdes för att få en mer djupgående och beskrivande 

karaktär på det insamlade datamaterialet. Då denna uppsats fokuserar på hur innehållet i 

hållbarhetsrapporter har utvecklats över tid i förhållande till dagens standard är det mest 

relevant att utgå ifrån en undersökningsmetod som fokuserar på ord istället för siffror. Som 

Westermark (2013) beskrivit är många delar i hållbarhetsrapporten beskrivna med ord istället 

för med mätvärden vilken också var en bidragande anledning till att den kvalitativa 

forskningsmetoden valdes.  

 

4.2 Val av undersökningsmetod 

Det finns två typer av källor när det gäller datainsamling, primärdata och sekundärdata. 

Primärdata innebär att forskaren vänder sig direkt till informationskällan, det vill säga att 

forskaren själv samlar in informationen. Detta sker genom observationer, intervjuer eller 

frågeformulär. Sekundärdata baseras istället på information som är insamlad av andra, 

exempelvis genom att forskaren gör dokumentundersökningar (Jacobsen 2017). I denna 

uppsats har data insamlats genom dokumentundersökningar i form av hållbarhetsrapporter, 
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vilket är en sekundärkälla. Hållbarhetsrapporterna består av information som någon annan 

redan sammanställt. Denna källa är relevant för uppsatsen då det är hållbarhetsrapporternas 

innehåll som ska undersökas. Jacobsen (2017) skriver att dokument är bra att undersöka om 

syftet är att ta reda på vad andra faktiskt har sagt och gjort. Då uppsatsens fokus ligger på att 

studera vad som faktiskt har skrivits i hållbarhetsrapporterna under perioden 2008–2016 

kommer hållbarhetsrapporterna som källa bidra med en god beskrivning kring hur 

utvecklingen har sett ut och om innehållet har skiftat över tid.  

 

Då hållbarhetsrapporterna är en offentlig källa måste man enligt Jacobsen (2017) vara 

medveten om att de oftast publiceras för att ge ett speciellt intryck av den avsedda situationen. 

Grundtanken i denna uppsats är att öka förståelsen för vilken information som delges i 

hållbarhetsrapporterna och varför företagen väljer att delge denna information. Att 

hållbarhetsrapporterna är offentliga dokument ses inte som ett hinder då fokuset är att se till 

vad som faktiskt har publicerats och vad som utelämnats. Detta val bekräftas även från 

Jacobsen (2017) som skriver att om man vill förstå hur författaren till informationen som 

delges vill att informationen ska uppfattas av andra är offentliga källor viktiga. Därför valdes 

hållbarhetsrapporterna som empiriunderlag vid insamling av data. Det finns en risk att 

företagen har vinklat den delgivna informationen i rapporterna till företagens fördel, dock ses 

inte heller detta som ett hinder eftersom motivationen till publiceringen är en aspekt som 

undersökts i denna uppsats.  

 

4.3 Urval 

För att genomföra uppsatsens empiriska undersökning påbörjades en urvalsprocess. 

Skogsbranschen valdes då det är en bransch där åsikterna går isär när det gäller skogens roll i 

klimatfrågan och samhället i stort. Dessa åsiktsskiljaktigheter skapade ett intresse kring att 

undersöka hur innehållet i hållbarhetsrapporterna utvecklats över tid i förhållande till dagens 

standard. Eftersom hållbarhetsrapporterna ska visa hur företagen arbetar med hållbarhet blir 

det intressant att analysera detta med hjälp av nyinstitutionell teori och legitimitetsteorin. Då 

företagen väljer att publicera viss information i hållbarhetsrapporterna för att skapa och 

bibehålla legitimitet anses dessa teorier vara bra analysverktyg. När valet av bransch var gjort 

återstod arbetet kring att göra ett urval på tre företag inom skogsbranschen. Att antalet blev tre 

berodde på en avvägning mellan att få en bredd och ett djup på undersökningen. Bredden 

består i att kunna se nyansskillnader så att större likheter och skillnader skulle kunna 
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utkristalliseras mellan företagen. Samtidigt finns det en övre gräns kring hur många företag 

som kan undersökas då en fördjupad kunskap önskas.  

 

Målstyrt urval är enligt Bryman och Bell (2013) ett icke-sannolikhetsurval där syftet är att på 

ett strategiskt sätt välja ut relevanta företag för uppsatsens forskningsfrågor. Då 

skogsbranschen består av företag med olika karaktärer var det relevant med ett målstyrt urval 

för att de företagen som undersöktes skulle kunna bidra med svar på forskningsfrågorna. För 

att strategiskt kunna välja ut relevanta företag sattes fem kriterier upp. Kriterierna var:  

 

1. Att företagen omfattas av lagkravet att hållbarhetsrapportera från och med 

verksamhetsåret 2017.   

2. Att företagen publicerat hållbarhetsrapporter antingen separat eller integrerat i 

årsredovisningen sedan 2008.   

3. Att företagen har använt GRI vid upprättandet av hållbarhetsrapporter.   

4. Att företagen har sin utgångspunkt i Sverige.   

5. Att företagen äger skog och verkar inom skogsbranschen. 

 

Det första kriteriet att välja företag som omfattas av lagkravet valdes eftersom det är 

intressant att följa hur deras hållbarhetsrapporter utvecklats fram tills den nya lagen trädde i 

kraft. När företagen frivilligt upprättat hållbarhetsrapporter har de själva kunnat styra mer 

över innehållet vilket är intressant att studera. Att företagen omfattas av lagkrav kan bidra till 

att de anpassar sig efter detta och då är det viktigt att alla undersökta företag omfattas av 

lagkravet. Likväl hjälpte detta lagkrav till med att legitimera och sortera i vårt val i och med 

att dagens lagkrav innebär att samhället kan förvänta sig att denna typ av företag ska 

hållbarhetsrapportera. Det andra kriteriet valdes eftersom att det var nödvändigt att de utvalda 

företagen publicerat en hållbarhetsrapport varje år under undersökningsperioden. Därför 

ansågs det inte vara ett problem om hållbarhetsrapporten utgjorde en egen del av 

årsredovisningen och eller var integrerad i den finansiella redovisningen, bara det fanns en 

hållbarhetsrapport det aktuella året.   

 

Det tredje kriteriet var att de valda företagen alla skulle ha utgått från GRI:s riktlinjer när de 

upprättat sina hållbarhetsrapporter under den tidsperiod som denna uppsats undersöker. Detta 

gör dem enklare att jämföra sinsemellan då likheter och skillnader i rapporternas utveckling 
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tydligare kan urskiljas. Fördelen med att de alla utgår ifrån GRI förklaras vidare i avsnittet 

kring undersökningens upplägg. Det fjärde kriteriet valdes då detta ansågs bidra med att 

företagen blir mer lika och lyder under samma lagstiftning. De verkar även då inom samma 

nationella bransch och kan antas verka i mer eller mindre samma kontext. Det femte kriteriet 

valdes då skogsbranschen omfattar många olika verksamheter. Företagens verksamhet 

behöver inte vara helt identiska men det var viktigt att de verkar inom skogsbranschen och 

äger egen skog. På så sätt säkerställdes att de har en nära kontakt med skogen och att 

företagen på detta sätt kan likställas. Vidare uteslöts scenariot att företagen alltför mycket är 

delar av exempelvis varandras leverantörskedjor och på så sätt har för nära kontakt. Målet var 

nämligen att välja tre företag som kan ses som fristående från varandra även om de verkar 

inom samma bransch och såklart har kontakt med varandra.  

 

Utifrån kriterierna ovan valdes företagen, Holmen, SCA och Sveaskog. Dessa tre företag är 

stora på den svenska skogsmarknaden och kan tänkas ha ett stort inflytande. På så sätt ses det 

som en möjlighet att de påverkar andra skogsföretag. Land Lantbruk listade 2016 de tio 

bolagen som styr skogsbranschen i Sverige (Land Lantbruk 2016) och där inkluderas de tre 

valda bolagen. Den största skillnaden mellan de valda företagen är att Sveaskog är statligt och 

sedan verksamhetsåret 2008 haft riktlinjer att hållbarhetsrapportera. Detta sågs inte som ett 

hinder utan något som kan bidra till att öka bredden på undersökningen. 

 

Om valda enheter tappas i en urvalsundersökning kallas detta för bortfall. Bortfall kan bero på 

att det inte går att få fram fullständig information från alla enheter (Jacobsen 2017). I denna 

uppsats har inget bortfall skett bland de valda företagen då samtliga företag som undersökts 

har valts ut för att de svarar upp till alla kriterierna som nämnts ovan. 

 

4.4 Företagsbeskrivning 

Här beskrivs de tre undersökta företagen, först i form av en tabell som ger en enkel överblick 

och tydligt visar likheter och skillnader mellan företagen. Därefter följer en text där varje 

företag presenteras mer ingående. 
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Tabell 1- Företagsbeskrivning 

  Holmen  SCA  Sveaskog  

Ägare  Privat  Privat  Svenska staten  

Krav att hållbarhetsrapportera kom år  2017  2017  2008  

Skogsinnehav i hektar   1 miljon  2,6 miljoner  4 miljoner  

Antal anställda 2017  2 976 stycken  4 031 stycken  850 stycken  

Omsättning 2017  16,1 miljarder SEK  16,6 miljarder SEK  6,2 miljarder SEK  

Information hämtad från: Frostenson & Helin 2018, Holmen u.å., KPMG 2016, SCA 2018 

och Sveaskog 2018.  

 

4.4.1 Holmen 

Holmen är en skogsindustrikoncern vars affärsidé går ut på att äga och förädla skog (Holmen 

2018). Bolagets historia går långt tillbaka i tiden, ända till 1600-talet. Efter ett flertal olika 

konstellationer så ändrades år 2000 moderbolagsnamnet till Holmen AB. Koncernens 

affärsidé är att utveckla och lönsamt driva verksamhet i deras olika affärsområden som är 

kartong, papper och trävaror samt inom skog och förnybar energi. Bolagets skogsinnehav ses 

som en viktig del i verksamheten och deras hållbarhetsarbete där både råvaran ska växa och 

förädlas till olika produkter (Holmen u.å.).  

 

4.4.2 SCA 

SCA står för Svenska cellulosa AB och bildades år 1929 genom att flera mindre skogsbolag 

gick samman (SCA u.å.). Idag är SCA norra Europas största privatägda skogsägare och 

största ägare av bolaget är Industrivärlden och Norges Bank. Företaget driver massafabriker, 

pappersbruk och sågverk inklusive trädförädling. Verksamheten producerar massa, papper, 

träprodukter, förpackningsmaterial, biodrivmedel, biobränsle och pellets. SCA förvaltar dels 

sin egen skog men säljer även tjänster och produkter inom skogsbruket så som 

slutavverkning, röjning och rådgivning och skogsplantor. (SCA 2018).  

 

4.4.3 Sveaskog 

Sveaskog bildades 1999 (Nationalencyklopedin u.å.) och är Sveriges största skogsägare 

genom att äga 14 procent av landets skogar. Verksamheten består framförallt av försäljning av 

timmer, massaved, biobränsle samt försäljning av skogsplantor och tjänster. Markaffärer och 
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utveckling av skogen för att främja bland annat fiske och jakt är även det en del av 

verksamheten (Sveaskog 2018). Enligt statens ägarpolicy ska deras bolag vara långsiktiga, 

effektiva och lönsamma med en möjlighet att vidareutvecklas. Det är även viktigt att bolagen 

är föredömen inom hållbart företagande. Sveaskogs vision är att gå i framkant för 

utvecklingen av ett hållbart skogsbruk i Sverige och övriga världen (Sveaskog 2018).  

 

4.5 Undersökningens upplägg 

Det som urskiljer vetenskaplig forskning är att inhämtningen av empirin måste uppfylla vissa 

krav så att den blir trovärdig och relevant (Jacobsen 2017). Målet med forskning är att bidra 

med generaliserbar, trovärdig och korrekt information om verkligheten. Forskningen ska vara 

objektiv enligt Bryman och Bell (2013). Jacobsen (2017) menar dock att forskningen inte 

täcker allt utan är avgränsad och visar enbart en del av verkligheten. Att studera verkligheten 

objektivt är en naiv tanke enligt honom. Vilken del av verkligheten som presenteras är ett 

resultat och en konsekvens av forskarens förutfattade meningar som i sin tur påverkar valen 

kring metod, empiri och problemställning. Att reflektera kring vad som har valts och vad som 

inte har valts anser Jacobsen (2017) vara viktigt. Andersen (1994) tar upp sex punkter som 

visar vad objektivitet är och dessa är: Värderingsfrihet, förutsättningslöshet, medvetenhet och 

öppenhet, mångsidighet, opartiskhet och intersubjektivitet.  

 

Vidare skriver Andersen (1994) att om dessa punkter definierar objektivitet är det helt 

omöjligt att vara objektiv i sin undersökning då forskare inte helt kan göra sig fria från sin 

historia, åsikter och föreställningar om världen. Men genom att vara medveten, öppen och 

visa på mångsidighet kan en godtagbar och rimlig nivå av objektivitet uppnås. Att det är tre 

personer som har författat denna uppsats är en positiv faktor då flera personers olika 

bakgrunder, förförståelse, kunskaper och egenskaper vilket kan bidra till en mer objektiv 

bild.  

 

När det beslutats att empirin skulle insamlas från tre skogsföretags hållbarhetsrapporter blev 

nästa val att välja tidsperiod. Då tanken var att undersöka hållbarhetsrapporternas utveckling 

över tid valdes en tioårsperiod, 2008–2017. Då både GRI:s riktlinjer och 

hållbarhetsrapporterna var omfattande beslutades att avgränsa tidsperioden ytterligare. De 

undersökta åren blev: 2008, 2010, 2012, 2014 och 2016, det vill säga vartannat år under den 

först valda tidsperioden. Denna undersökningsperiod ansågs rimligt utifrån att empirin skulle 
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vara hanterbar samtidigt som en utvecklingskurva över tid skulle kunna utkristalliseras som 

visar hur innehållsmängden i hållbarhetsrapporterna förändrats. Eventuell variation under de 

åren som inte undersökts anses inte vara ett problem då önskan var att se den större bilden av 

den historiska utvecklingen. Eftersom tanken är att undersöka utvecklingen i 

hållbarhetsrapporternas innehåll fram till lagkravet om att större företag ska 

hållbarhetsrapportera var denna tid ett ganska givet val eftersom det ansågs önskvärt att 

undersökningsperioden skulle avslutas precis innan lagens inträde då hållbarhetsrapporterna 

innan detta upprättats frivilligt.  

 

När tidsperioden var beslutad blev nästa val att välja hur utvecklingen av 

hållbarhetsrapporternas innehåll skulle kunna mätas. Eftersom företagen har varit fria att 

utforma rapporterna efter eget tycke och de innehåller mycket information, ansågs det 

nödvändigt att använda ett tydligt mätinstrument för att undvika att bedömningen blir allt för 

subjektiv som Bryman och Bell (2013) menar är en riskfaktor. Mätinstrumentet som valdes 

för att undersöka hållbarhetsrapporterna var GRI:s senaste riktlinjer, GRI standards. Den 

standarden valdes som en måttstock då den anses spegla dagens syn på vad en 

hållbarhetsredovisning bör innehålla. Under undersökningsperioden har företagen använt sig 

av olika GRI riktlinjer med olika krav. Genom att mäta alla de undersökta 

hållarhetsrapporterna med samma standard oberoende av vilken standard företagen har använt 

erhålls en tydligare bild av utvecklingen och mer jämförbart. Eftersom samma standard 

används så är kraven och de punkter som bedöms lika varje år vilket gör att kraven för att 

uppnå ett visst betyg är oförändrade. Hade olika standarder använts för att bedöma 

hållbarhetsrapporternas innehåll skulle det vara svårt att jämföra de olika åren med varandra. 

GRI är en väletablerad och erkänd organisation som har arbetat med frågor kring 

hållbarhetsrapportering under en lång tid. På så sätt ansågs det mer trovärdigt att granska 

rapporterna utifrån denna standard än att sätta upp egna mätpunkter eller använda någon 

annan mindre etablerad standard.  

 

Hållbarhetsrapporterna fanns tillgängliga på respektive företags hemsida och laddades ner för 

att läsas och sedan jämföras med GRI:s senaste riktlinjer, GRI standards. Detta gjordes för att 

avgöra hur mycket relevant information de innehöll utifrån vad dagens standard efterfrågar. 

Som Frostenson (2015) beskrivit har det varit svårt att jämföra hållbarhetsrapporter, både 

inom företag men främst inom branschen. Därför upplevdes det som mest relevant och 

trovärdigt att angripa problemet med den standarden som anses legitim idag. Detta anses även 
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bidra till en ökad förståelse för hur innehållet i hållbarhetsrapporterna utvecklats över tid, det 

tydliggör likheter och skillnader i förhållande till hur dagens hållbarhetsrapporter ska 

upprättas.  

 

Då GRI:s riktlinjer är internationella är dessa upprättade på engelska. För att underlätta 

arbetet med jämförelsen översattes dessa till svenska och de återges i sin helhet i Bilaga 1. 

Vid översättning finns alltid en risk att ordens betydelse eller syfte inte översätts helt korrekt. 

Genom att diskutera begrepp och meningar tillsammans samt att låta översättningen ta tid 

anses att en trovärdig översättning ha genererats. Då översättningen anses trovärdig kan GRI 

standards uppfylla sitt syfte som mätinstrument. För att avgöra hur stor del av GRI standards 

riktlinjer som delgavs i hållbarhetsrapporterna upprättades en femgradig skala, se nedan.  

 

1= Ingen 

information  

2= Viss 

information  

3= Ok 

information  

4= Nästan all 

information  

5= Fullständig 

information  

 

Alla punkter som ingår i GRI standards berör ett specifikt ämne. Nästan varje punkt omfattar 

mycket information kring det aktuella ämnet och för att kunna bedöma hur mycket 

information som publicerats i hållbarhetsrapporterna användes den femgradiga skalan för att 

förenkla denna bedömning. Hade företaget inte publicerat någon information alls kring vad 

som ingick i den aktuella punkten tilldelades betyget ingen information. Nämnde företaget 

något som ingick i den aktuella punkten erhöll de betyget viss information. Om företaget 

publicerade hälften av informationen som ingick i punkten fick de betyget ok information. 

Publicerade företaget nästan all information som punkten förespråkade erhölls betyget nästan 

all information. Om företaget publicerat all information som omfattas i punkten fick de 

betyget fullständig information.  

 

För att belysa att detta var en kvalitativ undersökning bör det förtydligas att siffrorna inte har 

samma betydelse som vanliga sifferuppgifter, i enlighet med vad Jacobsen (2017) skriver. 

Siffrorna används endast för att förenkla arbetet med undersökningen, exempelvis betyder 

siffran 1 att ingen information alls delges i hållbarhetsrapporten och siffran 5 att allt som 

anges i GRI:s riktlinje återfinns i den upprättade hållbarhetsrapporten. På ett strategiskt vis 

analyserades hållbarhetsrapporterna punkt för punkt enligt GRI-Standards där sedan de olika 
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betygen delades ut beroende på hur mycket information som rapporterna innehöll. Den 

insamlade data som erhölls återfinns i bilaga 2, 3 och 4.  

 

Varje del inom CSR består av ett flertal punkter och dessa i sig kan ha utvecklats på olika sätt. 

För att skapa en förståelse för utvecklingen och se om likheter och skillnader fanns 

presenteras ett urval av punkter i empirikapitlet. Tolv punkter valdes ut från varje företag, fyra 

punkter inom varje del av CSR. Dessa punkter valdes ut för att exemplifiera hur utvecklingen 

på företagsnivå har sett ut. Då syftet är att se hur utvecklingen under den studerade perioden 

har sett ut så valdes det att djupdyka på det inledande året och det avslutande året under 

perioden. För att belysa hur utvecklingen har sett ut under den undersökta perioden så 

önskades en djupare förståelse för hur innehållet i rapporterna såg ut i början av perioden och 

hur innehållet såg ut i slutet av perioden.  

 

En riskfaktor med att betygsätta ett dokument likt en hållbarhetsrapport är att den kan bli för 

subjektiv vilket Bryman & Bell (2013) tar upp som en möjlig risk med kvalitativ forskning. 

För att förhindra detta har diskussioner förts om hur graderingen av informationen i 

rapporterna ska gå till och vad som krävs för de olika betygen. Målet har varit att få en så 

objektiv och enhetlig värdering som möjligt.  

 

4.6 Validitet och Reliabilitet 

Empiri som samlas in bör uppfylla två krav. Det första kravet är validitet vilket betyder att 

empirin måste vara relevant och trovärdig (Jacobsen 2017). Då denna uppsats utgår ifrån 

hållbarhetsrapporter som är offentliga källor finns det en risk att informationen som delges 

inte ger en sann bild av verkligheten och detta togs i beaktning. Eftersom syftet med rapporten 

är att beskriva utvecklingen av hållbarhetsrapportens innehåll användes den information som 

företagen publicerat oavsett hur stor sanningshalten är. Jacobsen (2017) beskriver att genom 

att empirin som samlas in svarar på de frågor som ställts i rapporten anses den vara valid, det 

vill säga relevant och trovärdig. Genom att analysera och diskutera den insamlade empirin 

genererades en slutsats som kunde besvara uppsatsens forskningsfrågor.  

 

Det andra kravet på empirin är reliabilitet och handlar om tillförlitlighet och trovärdighet. 

Genom att vara öppen och ingående beskriva hur undersökningen har gått till i alla led kan 

andra utvärdera arbetets tillförlitlighet. Likväl handlar det om att det finns något som kan ha 
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föranlett resultaten och om andra kan komma fram till samma resultat. För att undersökningen 

ska bli bra är det viktigt att vara öppen och minimera problem kring tillförlitligheten 

(Jacobsen 2017). I denna uppsats undersöks dokument, hållbarhetsrapporter. Vid 

undersökning av dokument menar Jacobsen (2017) att det är viktigt att fundera på vissa 

aspekter då de kan ge undersökningseffekter. Dels handlar det om tillgången till dokument 

och dess relevans till problemställningen. Även aspekter kring hantering av felkällor och om 

dokumenten är tillförlitliga. Lewis (2009) menar att det är viktigt att förhålla sig kritisk till all 

data som samlas in. Genom att vara öppen och transparant angående hur undersökningen har 

gått till samt att använda tillförlitliga och trovärdiga källor anses trovärdigheten för 

uppsatsens empiri vara god. 

 

4.7 Litteratursökning 

Arbetet började med att söka i den befintliga litteraturen. Till största delen användes 

resurserna på Örebro Universitetsbibliotek i form av databaser och böcker. Bryman och Bell 

(2013) skriver att en genomgång av tidigare forskning ger en större trovärdighet både till 

undersökningen och författarna, likväl blir det enklare att se vad uppsatsen bidrar med i 

relation till den tidigare forskningen. Väsentliga sökord som användes vid litteratursökningen 

var: Ansvar, CSR, GRI, hållbarhetsredovisning, legitimacy theory, legitimitetsteori, 

nyinstitutionell teori, institutionell theory, sustainability reporting och triple-bottom-line. De 

vetenskapliga artiklar som använts i uppsatsen valdes för att de blivit citerade många gånger 

tidigare eller var peer-review-artiklar, vilket innebär att artiklarna blivit granskade innan 

publicering. Sökningar och insamling av information har även skett på internet och framför 

allt kring klimatfrågan, skogen, skogsbranschen och de aktuella företagen, vilka även 

publicerar hållbarhetsrapporterna på sina respektive hemsidor. Väsentliga sökord har varit: 

Agenda 2030, FN, Holmen, Klimatförändringen, Naturskyddsföreningen, SCA, 

Skogsindustrin, Sveaskog.  

 

4.8 Källkritik 

Det insamlade datamaterialet har kommit ifrån hållbarhetsrapporter som både är sekundärdata 

och dessutom en offentlig källa. Det kan finnas en risk med att informationen som publicerats 

i hållbarhetsrapporterna kan vara riktad av företagen då de i relativ stor utsträckning kan 

utformas efter eget behag vilket det är viktigt att vara medveten om. Däremot har detta inte 
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ansetts vara ett problem i denna uppsats då det är just innehållet i rapporterna som undersökts, 

det vill säga endast om något nämnts och inte hur det nämnts.  

 

De vetenskapliga artiklar och böcker som använts som källor i denna uppsats anses vara 

trovärdiga och tillförlitliga. Kritik kan ges för att vissa av dessa är relativt gamla och därför 

inte innehåller aktuell information angående exempelvis den nya lagen om 

hållbarhetsredovisning och GRI:s senaste standard. Dock kan dessa källor betraktas som 

relevanta inom det aktuella området och därför anses de tillföra ett värde och vara användbara 

i uppsatsen.  
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Kapitel 5: Empirisk undersökning 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som samlades in genom 

dokumentundersökningarna. Resultatdelen visar den data som insamlats sammanfattad i fyra 

diagram samt tabeller med ett urval av punkter för att fördjupa empirin och tydliggöra hur 

innehållet i dessa punkter har utvecklats över tid i förhållande till dagens 

standard. Punkterna belyser även likheter och olikheter mellan företagen.  

 

5.1 Resultat 

Nedan redovisas den insamlade empirin som återfinns i bilaga 2-4 i fyra diagram. Detta för att 

ge en visuell bild som kan underlätta förståelsen för uppsatsens läsare. Diagrammen visar hur 

stor procentuell andel som är uppfylld av den totala informationen som GRI standards 

förespråkar i de olika punkterna. Det första diagrammet visar skogsbranschens utveckling 

under undersökningsperioden. Därefter följer tre diagram som visar hur de tre undersökta 

företagen utvecklats inom de ekonomiska, miljömässiga och sociala delarna. För att 

tydliggöra och öka jämförbarheten finns en genomsnittlinje för branschen i dessa diagram. 

Denna linje visar branschens genomsnittliga utveckling av innehållet i hållbarhetsrapporterna 

i förhållande till dagens standard. Efter varje diagram följer tre tabeller som redovisar ett urval 

av punkter för varje företag vars syfte är att ge en fördjupad förståelse för utvecklingen av 

enskilda punkter och visa på hur dessa i sig har utvecklats på olika sätt under perioden. 

 

5.1.1 Skogsbranschens utveckling 
 

 

Diagram 1- Genomsnittligt resultat för hur väl GRI standards uppfylls i branschen.  
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De tre företagen som empirin insamlades ifrån representerar skogsbranschen i denna uppsats. 

Diagram 1 visar ett genomsnitt av de tre undersökta företagens insamlade empiri i varje del 

som ingår i GRI:s riktlinjer. Utvecklingen av informationen i den ekonomiska delen ökade 

under perioden 2008–2012 för att sedan minska något år 2014. År 2016 hade informationen i 

hållbarhetsrapporterna återigen ökat i förhållande till dagens standard. Skogsbranschen har 

under hela perioden haft en positiv utveckling när det kommer till hur mycket information 

som redovisats kring GRI:s nuvarande riktlinjer om miljön. Även inom den sociala delen har 

en positiv utveckling skett förutom år 2014 då en minskning skedde.  

 

5.1.2 Ekonomiska standarder 

GRI:s ekonomiska standard består av 13 stycken punkter och diagrammet visar genomsnittet 

av hur väl företagen uppfyller dessa punkter angivet i procent. Dessa punkter anger vad som 

företagen bör redovisa inom ekonomidelen i sina hållbarhetsrapporter och omfattar bland 

annat områdena ekonomiskt resultat, risker och möjligheter som orsakas av 

klimatförändringar samt korruption.  

 

Diagram 2- Genomsnittligt resultat för hur väl GRI:s ekonomiska standard uppfylls.  

 

I diagram 2 visas hur innehållet i de tre undersökta företagens hållbarhetsrapporter utvecklats 

i förhållande till dagens standard gällande den ekonomiska delen. Mellan åren 2008–2010 

ökar Holmen sin informationsmängd till en nivå som de sedan ligger stabilt på fram till 2016. 

Holmen är under hela undersökningsperioden det företag som har minst information i 

förhållande till dagens standard. Jämfört med branschen ligger Holmen under branschens 

genomsnitt hela den undersökta perioden. SCA:s hållbarhetsrapporter förbättras för varje år 
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och informationsmängden ökar i förhållande till dagens standard under perioden 2008 till 

2016. Fram till år 2010 är SCA:s och branschens utveckling mer eller mindre identisk men 

efter 2010 skiljer den sig och SCA ökar mer än branschen. Mellan åren 2008–2010 syns det 

tydligt att Sveaskog förbättrar sin information i hållbarhetsrapporterna i förhållande till 

dagens standard. Fram till år 2012 är utvecklingen fortsatt positiv och därefter sker en 

minskning fram till år 2014 och denna lägre nivå bibehålls till år 2016. Detta innebär att 

Sveaskog totalt sett i den ekonomiska aspekten både blir bättre och sämre på att uppfylla 

dagens standard under den undersökta perioden. I slutet av undersökningsperioden uppfyller 

Sveaskog dock mindre av dagens standard än vad de gjorde i början. Innan år 2014 uppfyller 

Sveaskogs hållbarhetsrapporter dagens standard mer än branschens genomsnitt men sedan 

uppfyller de mindre än branschens genomsnitt.  

  

1= Ingen 

information 

2= Viss 

information 

3= Ok 

information 

4= Nästan all 

information 

5= Fullständig 

information 

 

Tabell 2- Resultat från ett antal punkter gällande den ekonomiska delen inom Holmen.  

Holmen 2008 2010 2012 2014 2016 

201-1 Direkt ekonomiskt värde 4 4 4 4 4 

201-3 Förmånsbestämda pensionsplaner 1 5 5 5 5 

202-1 Förhållandet mellan ingångslön och minimilön 

uppdelad efter kön 

1 1 1 1 1 

206-1 Rättsliga åtgärder som väntar/slutförts avseende 

konkurrenshämmande beteende 

1 1 1 1 1 

 

Under hela undersökningsperioden har Holmen uppfyllt nästan all information enligt dagens 

standard på punkten direkt ekonomiskt värde. Det som ska redovisas i denna punkt är 

företagets intäkter och hur det ekonomiska värdet har fördelats på driftkostnader såsom löner 

och förmåner, betalningar av kapitalleverantörer, staten och samhällsinvesteringar. Det som 

Holmen inte rapporterar kring år 2008 och 2016 är samhällsinvesteringar. Punkten kring 

förmånsbestämda pensionsplaner omfattar förmånsbestämda pensionsplaner, om det finns en 

separat pensionsfond för att betala pensionsskulder, hur stor del av lönen som sätts undan och 

omfattning av deltagandet i pensionsplaner. Holmen har utvecklat sin information i punkten 

förmånsbestämda pensionsplaner från att delge ingen information i enlighet med vad GRI 



29 
 

förespråkar år 2008 till att år 2010 och framåt delge fullständig information i enlighet med 

vad punkten ska innehålla enligt GRI. 

 

Punkten förhållandet mellan ingångslön och minimilön uppdelad efter kön ska innehålla 

information kring just detta, det ska även framgå information kring om företagets externa 

arbetskraft kompenserats. Holmen har redovisat ingen information under 

undersökningsperioden. Nästa punkt ska innehålla information om antal rättsliga åtgärder som 

väntar eller har slutförts avseende konkurrenshämmande beteende och överträdelse av 

monopollagstiftning samt information om huvudresultat och av slutförda rättsliga åtgärder, 

eventuella beslut och domar. Holmen publicerar ingen information kring punkten rättsliga 

åtgärder som väntar eller slutförts avseende konkurrenshämmande beteende under hela 

undersökningsperioden. 

 

Tabell 3- Resultat från ett antal punkter gällande den ekonomiska delen inom SCA.  

SCA  2008 2010 2012 2014 2016 

201-1 Direkt ekonomiskt värde 4 4 4 4 4 

201-3 Förmånsbestämda pensionsplaner 3 3 4 5 5 

202-1 Förhållandet mellan ingångslön och minimilön 

uppdelad efter kön 

1 2 3 3 3 

206-1 Rättsliga åtgärder som väntar/slutförts avseende 

konkurrenshämmande beteende 

1 1 1 3 4 

 

I punkten direkt ekonomiska värde ska information kring företagets intäkter och hur det 

ekonomiska värdet har fördelats på driftkostnader, löner och förmåner betalningar av 

kapitalleverantörer, staten och samhällsinvesteringar presenteras. SCA har under hela 

undersökningsperioden uppfyllt nästan all information i förhållande till dagens standard på 

punkten direkt ekonomiskt värde. Det som inte redovisas är information kring 

samhällsinvesteringar. Punkten förmånsbestämda pensionsplaner ska innefatta information 

om förmånsbestämda pensionsplaner, om det finns en separat pensionsfond för att betala 

pensionsskulder, hur stor del av lönen som sätts undan och omfattning av deltagandet i 

pensionsplaner. På punkten förmånsbestämda pensionsplaner publicerade SCA ok information 

år 2008, det som saknades var information kring hur stor del av lönen som sätts undan och 

omfattningen av deltagandet. År 2010 publicerades ok information, år 2012 ökade innehållet 
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till att nästan all information publicerades som dagens standard förespråkar angående 

punkten. Informationen ökade ytterligare under 2014–2016 då det angavs fullständig 

information kring punkten, vilket innebär att all information som punkten ska innehålla enligt 

dagens standard presenterades i hållbarhetsrapporten. 

 

Punkten kring förhållandet mellan ingångslön och minimilön ska innehålla information kring 

förhållandet mellan ingångslön och minimilön uppdelad efter kön och information ska ges om 

extern arbetskraft har kompenserats. År 2008 delgav SCA ingen information i sin 

hållbarhetsrapport angående punkten förhållandet mellan ingångslön och minimilön uppdelad 

efter kön. I sin hållbarhetsrapport 2010 hade de med viss information och år 2012–2016 

innehöll SCA:s hållbarhetsrapporter ok information i förhållande till dagens standard. I 2016 

års rapport skrivs det översiktligt kring förhållande mellan ingångslön och minimilön men det 

saknas information kring den externa arbetskraften och informationen är inte uppdelad efter 

kön. På punkten rättsliga åtgärder som väntar/slutförts avseende konkurrenshämmande 

beteende delgavs ingen information i hållbarhetsrapporterna under år 2008–2012. Punkten ska 

innehålla antal rättsliga åtgärder som väntar eller har slutförts avseende konkurrenshämmande 

beteende och överträdelse av monopollagstiftning samt information om huvudresultat och av 

slutförda rättsliga åtgärder, eventuella beslut och domar. År 2014 hade innehållet förbättrats i 

förhållande till dagens standard och innehöll ok information för att år 2016 innehålla nästan 

all information. Den information som år 2016 saknades är fullständig information kring 

huvudresultatet. 

 

Tabell 4- Resultat från ett antal punkter gällande den ekonomiska delen inom Sveaskog.  

Sveaskog 2008 2010 2012 2014 2016 

201-1 Direkt ekonomiskt värde 4 4 4 4 4 

201-3 Förmånsbestämda pensionsplaner 3 3 3 4 4 

202-1 Förhållandet mellan ingångslön och minimilön 

uppdelad efter kön 

1 1 1 1 1 

206-1 Rättsliga åtgärder som väntar/slutförts avseende 

konkurrenshämmande beteende 

1 4 4 1 1 

 

I punkten direkt ekonomiska värde ska information kring företagets intäkter och hur det 

ekonomiska värdet har fördelats på driftkostnader, löner och förmåner, betalningar av 
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kapitalleverantörer, staten och samhällsinvesteringar presenteras. Sveaskog har på punkten 

direkt ekonomiskt värde publicerat information i sin hållbarhetsrapporter som innehållit 

nästan all information i förhållande till dagens standard under hela undersökningsperioden. 

Både år 2008 och 2016 saknades det information kring företagets samhällsinvesteringar. 

Punkten kring förmånsbestämda pensionsplaner ska innefatta information om 

förmånsbestämda pensionsplaner, om det finns en separat pensionsfond för att betala 

pensionsskulder, hur stor del av lönen som sätts undan och omfattning av deltagandet i 

pensionsplaner. Sveaskog har under åren 2008-2012 rapporterat ok information kring denna 

punkt. Det som företaget år 2008 inte rapporterade om var den procentandel av lönen som 

sätts undan för varje anställd samt omfattningen av deltagandet av 

pensionsplaner.  Informationen ökar sedan under 2014 och 2016 då nästan fullständig 

information rapporterades. 2016 rapporterar företaget om procentandelen vilket bidrog till att 

de rapporterade nästan fullständig information. Det som saknades information om var 

omfattningen av deltagandet.   

 

Nästa punkt ska innehålla information kring förhållandet mellan medarbetarnas ingångslön 

och minimilön, uppdelad efter kön samt information kring om extern arbetskraft har 

kompenserats. Sveaskog har delgett ingen information under den undersökta perioden på 

punkten om förhållandet mellan ingångslön och minimilön uppdelad efter kön. Följande 

punkt ska innehålla antal rättsliga åtgärder som väntar eller har slutförts avseende 

konkurrenshämmande beteende och överträdelse av monopollagstiftning samt information om 

huvudresultat och av slutförda rättsligaåtgärder, eventuella beslut och domar. Sveaskog 

rapporterade under 2008 ingen information angående denna punkt. Under 2010-2012 

rapporterades nästan fullständig information. I slutet av undersökningsperioden 2014-2016 

minskade mängden information och företaget rapporterade då återigen ingen information 

kring denna punkt.  

 

5.1.3 Miljömässiga standarder 

GRI:s miljömässiga standard består av 26 stycken punkter och diagrammet visar genomsnittet 

av hur väl företagen uppfyller dessa punkter angivet i procent. Dessa punkter anger vad som 

företagen bör redovisa inom miljödelen i sina hållbarhetsrapporter och omfattar bland annat 

områdena val av material, vatten och utsläpp och miljöbedömning av leverantörer. 
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Diagram 3- Genomsnittligt resultat för hur väl GRI:s miljömässiga standard uppfylls.  

Av diagram 3 går att utläsa att Holmen år 2008–2010 publicerade mer information än 

branschens genomsnitt angående informationen som dagens standard förespråkat i den 

miljömässiga delen. Under 2012 är informationsmängden lika mellan Holmen och branschen. 

År 2014–2016 var mängden information som Holmen publicerade mindre än branschens 

genomsnitt. SCA har däremot en positiv utveckling med ökat informationsflöde under hela 

perioden. År 2008–2010 var dem på en likvärdig nivå som branschens genomsnitt för att 

sedan år 2012–2016 ha en större informationsmängd än branschens genomsnitt. Sveaskogs 

informationsmängd var under hela perioden under branschens genomsnitt även om de ökade 

sin informationsmängd mycket mellan åren 2008–2010. Mellan åren 2010–2014 är Sveaskogs 

informationsmängd ganska jämn. Till år 2016 ökade informationsmängden återigen och 

företaget närmar sig branschens genomsnitt. 

 

Tabell 5- Resultat från ett antal punkter gällande den miljömässiga delen inom Holmen.  

Holmen 2008 2010 2012 2014 2016 

302-1 Total bränsleförbrukning 4 5 5 5 5 

305 Växthusgasutsläpp 5 5 5 5 5 

307-1 Betydande böter för överträdelse mot miljölagen 5 1 1 1 1 

308-1 Andel nya leverantörer som har utvärderats 

utifrån miljökriterier 

2 2 2 2 2 
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Holmens hållbarhetsrapport 2008 innehöll nästan all information på punkten total 

bränsleförbrukning. Punken ska innehålla total bränsleförbrukning, total förbrukning av el och 

värme inom organisationen samt beräkningsmetod. Det som Holmen år 2008 inte 

rapporterade kring var deras beräkningsmetod. Denna punkt förbättrades och 2010–2016 

motsvarade hållbarhetsrapporterna dagens standard helt då de innehöll fullständig 

information. På punkten växthusgasutsläpp har Holmens hållbarhetsrapporter innehållit 

fullständig information under hela undersökningsperioden. Punkten ska innehålla information 

kring företagets växthusgasutsläpp. 

 

År 2008 innehöll Holmens hållbarhetsrapport fullständig information i förhållande till vad 

dagens standard eftersträvar på punkten betydande böter för överträdelse mot miljölagen. 

Punkten ska innehålla information kring företagets böter och finns det inga ska det 

ändå nämnas. Holmen delgav dock de följande åren 2010–2016 ingen information på den 

punkten. På punkten andel nya leverantörer som har utvärderats utifrån miljökriterier har 

innehållet i Holmens hållbarhetsrapporter under hela undersökningsperioden motsvarat viss 

information i förhållande till dagens standard. Punkten ska innehålla information kring andel 

nya leverantörer som utvärderats utifrån miljökriterier. I Holmens hållbarhetsrapporter 

framgår det att de har krav på sina leverantörer men hur stor andel som utvärderas utifrån 

dessa krav framgår inte. Då det endast finns information kring att de har krav på leverantörer 

utan att skriva kring hur stor andel som har utvärderats enligt dessa anses detta motsvara viss 

information.  

 

Tabell 6- Resultat från ett antal punkter gällande den miljömässiga delen inom SCA.  

SCA 2008 2010 2012 2014 2016 

302-1 Total bränsleförbrukning 4 4 5 5 5 

305 Växthusgasutsläpp 4 4 4 4 4 

307-1 Betydande böter för överträdelse mot miljölagen 1 1 2 1 2 

308-1 Andel nya leverantörer som har utvärderats 

utifrån miljökriterier 

2 2 2 2 2 

 

Punkten kring total bränsleförbrukning ska innehålla total bränsleförbrukning, total 

förbrukning av el och värme inom organisationen samt beräkningsmetod. SCA rapporterade 

under 2008-2010 nästan fullständig information då företaget bristfälligt rapporterade kring sin 
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beräkningsmetod under 2008. Under 2012-2016 rapporterade företaget fullständig 

information kring denna punkt. På punkten växthusgasutsläpp ska information finnas kring 

företagets växthusgasutsläpp. SCA har delgett information i sina hållbarhetsrapporter under 

hela undersökningsperioden som motsvarar nästan all information. Det som saknas är 

information kring företagets tänkta förbättringar för att få ner utsläppen.   

 

Punkten kring betydande böter för överträdelse mot miljölagen ska innehålla information 

kring företagets böter och finns det inga ska det ändå nämnas. SCA rapporterade ingen 

information kring denna punkt under åren 2008-2010. Informationsmängden ökade under år 

2012 för att sedan minska under år 2014. 2016 rapporterade SCA information kring denna 

punkt som motsvarar viss information då företaget inte rapporterar kring böter och sanktioner 

dock skriver de om miljömässiga klagomål. Nästa punkt ska innehålla information kring 

andelen nya leverantörer som utvärderades utifrån miljökriterier. På punkten har SCA:s 

hållbarhetsrapporter innehållit viss information under hela undersökningsperioden i 

förhållande till dagens standard. År 2008 nämns det bara information kring att företaget 

strävar efter att utvärdera sina leverantörer efter SCA:s miljökrav. Likväl år 2016 saknas det 

utförlig information kring denna punkt.  

  

Tabell 7- Resultat från ett antal punkter gällande den miljömässiga delen inom Sveaskog.  

Sveaskog 2008 2010 2012 2014 2016 

302-1 Total bränsleförbrukning 3 3 3 4 4 

305 Växthusgasutsläpp 5 5 5 5 5 

307-1 Betydande böter för överträdelse mot miljölagen 1 4 5 1 1 

308-1 Nya leverantörer som har utvärderats utifrån 

miljökriterier 

1 4 5 4 5 

 

Punkten kring total bränsleförbrukning ska innehålla total bränsleförbrukning, total 

förbrukning av el och värme inom organisationen samt beräkningsmetod. Under 2008-2012 

rapporterade företaget ok information kring denna punkt. Under 2008 hade Sveaskog ingen 

uppdelning av icke förnybara och förnybara källor eller angett någon beräkningsmetod. 

Informationsmängden ökade under 2014-2016 då företaget rapporterade nästan fullständig 

information. Det som saknades var information kring vilken beräkningsmetod som användes. 

På punkten växthusgasutsläpp ska information finnas kring företagets växthusgasutsläpp. 
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Sveaskog har på punkten växthusgasutsläpp under alla åren publicerat fullständig information 

i sina hållbarhetsrapporter utifrån dagens standard. 

 

Punkten kring betydande böter ska innehålla information kring företagets böter och finns det 

inga ska det ändå nämnas. Sveaskog rapporterar ingen information kring denna punkt år 2008. 

Informationsmängden ökade till år 2010 då företagen rapporterade nästan fullständig 

information och 2012 rapporterade företaget fullständig information kring denna punkt. Åren 

2014-2016 rapporterade företaget ingen information kring denna punkt. På punkten andel nya 

leverantörer som utvärderades utifrån miljökriterier ska innehålla information kring detta. 

Sveaskog publicerade år 2008 ingen information i sin hållbarhetsrapport. Till år 2010 ökade 

den publicerade informationen kring denna punkt till att nästan all information var 

publicerad. År 2012 ökade informationsmängden ytterligare i Sveaskogs hållbarhetsrapport 

och fullständig information kring denna punkt publicerades. Under 2014 minskade den lite 

och nästan all information som dagens standard förespråkar publicerades. Det sista 

undersökningsåret redovisades fullständig information igen.   

 

5.1.4 Sociala standarder  

GRI:s sociala standard består av 40 stycken punkter och diagrammet visar genomsnittet av 

hur väl företagen uppfyller dessa punkter angivet i procent. Dessa punkter anger vad som 

företagen bör redovisa inom den sociala delen i sina hållbarhetsrapporter och omfattar bland 

annat områdena personalomsättning, föräldraledighet, arbetsmiljö och löneförhållanden.  

 

 

Diagram 4- Genomsnittligt resultat för hur väl GRI:s sociala standard uppfylls.  
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Holmen har ökat sin information mellan åren 2008 till 2010 och beskrivit mer i sin 

hållbarhetsrapport utifrån GRI:s riktlinjer, de ligger då över branschens genomsnitt. År 2012 

innehåller Holmens rapport mindre information om de sociala aspekterna än tidigare och de 

ligger då under branschens genomsnitt. Från år 2014 har de återigen med mer information i 

sin rapport och denna förbättras ytterligare år 2016, de ligger dock kvar under branschens 

genomsnitt. Trots förbättringarna är informationsmängden i Holmens rapporter 2016 något 

lägre än vad den var år 2008. SCA har haft en positiv förbättring under alla år som 

undersöktes och från 2010 är ökningen av information i hållbarhetsrapporterna större. SCA 

har under alla år förutom 2010 publicerat mer information i sina hållbarhetsrapporter än 

branschens genomsnitt. Sveaskog förbättrade sig som mest mellan åren 2008 till 2010, de gick 

då från att vara under branschens genomsnitt till att vara över det. År 2012 förbättrade de sig 

ytterligare för att 2014 delge mindre information än tidigare, de ligger från 2014 under 

branschens genomsnitt. År 2016 förbättrade de sig igen men ligger kvar under genomsnittet 

för branschen.  

 

Tabell 8- Resultat från ett antal punkter gällande den sociala delen inom Holmen.  

Holmen 2008 2010 2012 2014 2016 

401-3 Föräldraledighet 1 1 1 1 1 

404-3 Återkoppling och karriärutveckling till anställda 4 4 1 2 2 

406-1 Diskrimineringsincidenter 4 4 1 1 2 

419-1 Böter för bristande efterlevnad av lagar på det 

ekonomiska och sociala området 

1 1 4 1 1 

 

Holmen har på punkten kring föräldraledighet under hela undersökningsperioden publicerat 

ingen information. Den informationen som skulle redovisas är totalt antal anställda som har 

rätt till och tog ut föräldraledighet, uppdelat efter kön samt antal som återvände till arbete 

efter föräldraledighet under resultatperioden, uppdelat efter kön. På punkten återkoppling och 

karriärutveckling till anställda ska information kring detta vara uppdelat på kön och 

anställningskategori. Holmen publicerade nästan all information åren 2008–2010. Den 

informationen som år 2008 saknades var att informationen inte var uppdelad på kön. Under 

2012 publicerades ingen information på den punkten för att åren 2014–2016 öka till att viss 

information publicerades. I 2016 års hållbarhetsrapport nämns det enbart lite kortfattat kring 

deras arbete med återkoppling och karriärutveckling till sina medarbetare. 



37 
 

Punkten kring diskrimineringsincidenter ska innehålla information kring totalt antal 

diskrimineringsincidenter. Status för händelser och åtgärder som vidtagits med hänvisning till 

följande: Incidenter som granskats av organisationen, åtgärder som genomförts och som har 

implementerats. Året 2008 rapporterade Holmen nästan fullständig information kring denna 

punkt. Det som företaget missade 2008 var vilka åtgärder som hade genomförts. Året 2016 

rapporterade företaget viss information kring denna punkt. De nämner att de följer 

diskrimineringslagen men skriver dock inte om antalet diskrimineringsincidenter, eller vilka 

åtgärder som vidtagits eller vad statusen för ärendena är. Holmen valde att på punkten böter 

för bristande efterlevnad av lagar på det ekonomiska och sociala området att åren 2008–2010 

redovisa ingen information. Under 2012 ökade Holmen informationen kring böter och 

redovisade nästan all information. Åren 2014–2016 minskade informationen och Holmen 

publicerade ingen information på den aktuella punkten. Det som ska ingå i punkten är 

information kring betydande böter och icke-monetära sanktioner för bristande efterlevnad av 

lagar och/eller förordningar på det sociala och ekonomiska. Det ska framgå vad totalvärdet av 

de betydande böterna är, totalt antal icke-monetära sanktioner och tvister. Om organisationen 

inte har identifierat någon bristande överensstämmelse med lagar och/eller förordningar ska 

detta nämnas. 

 

Tabell 9- Resultat från ett antal punkter gällande den sociala delen inom SCA. 

SCA 2008 2010 2012 2014 2016 

401-3 Föräldraledighet 1 1 1 1 1 

404-3 Återkoppling och karriärutveckling till anställda 3 2 3 3 3 

406-1 Diskrimineringsincidenter 3 5 5 5 5 

419-1 Böter för bristande efterlevnad av lagar på det 

ekonomiska och sociala området 

1 1 3 1 5 

 

Punkten föräldraledighet ska innehålla information kring det totalt antal anställda som har rätt 

till och tog ut föräldraledighet, uppdelat efter kön samt antal som återvände till arbete efter 

föräldraledighet under resultatperioden, uppdelat efter kön. Under alla de år som SCA:s 

hållbarhetsrapporter undersöktes har de valt att publicera ingen information kring punkten 

föräldraledighet. På punkten återkoppling och karriärutveckling till anställda ska information 

kring detta vara uppdelad på kön och anställningskategori. Under år 2008 rapporterade SCA 
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ok information i förhållande till dagens standard. SCA hade inte delat upp informationen som 

redovisades efter kön och anställningskategori. Under året 2010 rapporterade företaget viss 

information. Åren 2012-2016 rapporterade företaget ok information. Året 2016 delade 

företaget inte heller upp informationen efter kön och anställningskategori. 

 

Punkten kring diskrimineringsincidenter ska innehålla information kring totalt antal 

diskrimineringsincidenter. Status för händelser och åtgärder som vidtagits med hänvisning till 

följande: Incident som granskats av organisationen, åtgärder som genomförts och som har 

implementerats. Under året 2008 rapporterade företaget ok information, det saknas detaljerad 

information kring vilka åtgärder som vidtagits. Under åren 2010-2016 rapporterade företaget 

fullständig information kring denna punkt.   

 

Punkten kring böter för bristande efterlevnad av lagar på det ekonomiska och sociala området 

ska innehålla information kring betydande böter och icke-monetära sanktioner för bristande 

efterlevnad av lagar och/eller förordningar på det sociala och ekonomiska området. Det ska 

framgå vad totalvärdet av de betydande böterna är, totalt antal icke-monetära sanktioner och 

tvister. Om organisationen inte har identifierat någon bristande överensstämmelse med lagar 

och/eller förordningar är en kortfattad redogörelse för detta tillräcklig. På denna punkt 

publicerar SCA åren 2008-2010 ingen information. Under 2012 ökar informationsmängden 

något och det publiceras ok information i deras hållbarhetsrapport angående denna punkt. År 

2014 minska informationen till att ingen information publicerades. Det sista 

undersökningsåret år 2016 publicerar SCA fullständig information på punkten böter för 

bristande efterlevnad av lagar på det ekonomiska och sociala området. 

 

Tabell 10- Resultat från ett antal punkter gällande den sociala delen inom Sveaskog.  

Sveaskog 2008 2010 2012 2014 2016 

401-3 Föräldraledighet 1 1 1 1 1 

404-3 Återkoppling och karriärutveckling till anställda 2 3 3 3 4 

406-1 Diskrimineringsincidenter 2 4 4 4 5 

419-1 Böter för bristande efterlevnad av lagar på det 

sociala och ekonomiska området  

1 4 4 1 1 
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Punkten föräldraledighet ska innehålla information kring det totalt antal anställda som har rätt 

till och tog ut föräldraledighet, uppdelat efter kön samt antal som återvände till arbete efter 

föräldraledighet under resultatperioden, uppdelat efter kön. Sveaskog har ingen information 

redovisad kring punkten föräldraledighet under de undersökta åren. På punkten återkoppling 

och karriärutveckling till anställda ska information kring detta vara uppdelat på kön och 

anställningskategori. Året 2008 rapporterade företaget viss information kring 

medarbetarsamtal dock saknas detaljerad information kring andelen som fått återkoppling och 

informationen är heller inte uppdelad på kön och anställningskategori. Under åren 2010-2014 

rapporterade Sveaskog ok information. Under det sista undersökningsåret 2016 ökade 

informationsmängden ytterligare och nästan fullständig information delgavs i rapporten. Det 

som företaget inte gjorde var att dela upp informationen efter kön.   

 

Punkten diskrimineringsincidenter ska innehålla information kring totalt antal 

diskrimineringsincidenter. Status för händelser och åtgärder som vidtagits med hänvisning till 

följande: Incident som granskats av organisationen, åtgärder som genomförts och som har 

implementerats. På punkten diskrimineringsincidenter redovisade Sveaskog år 2008 viss 

information, det som rapporteras i hållbarhetsrapportern är information kring att det 

framkommit att någon av de anställda har känt av diskriminering men det ges ingen vidare 

information kring händelsen eller åtgärder. Under åren 2010–2014 ökade den redovisade 

informationen till nästan all information. Det sista undersökta året 2016 redovisade Sveaskog 

fullständig information kring punkten diskrimineringsincidenter i enlighet med dagens 

standard. Punkten ska innehålla betydande böter och icke-monetära sanktioner för bristande 

efterlevnad av lagar och/eller förordningar på det sociala och ekonomiska området med 

avseende på: totalvärde av betydande böter, totalt antal icke-monetära sanktioner och tvister. 

Om organisationen inte har identifierat någon bristande överensstämmelse med lagar och/eller 

förordningar är en kortfattad redogörelse för detta tillräcklig. Kring punkten böter för 

bristande efterlevnad av lagar på det sociala och ekonomiska området publicerar Sveaskog år 

2008 ingen information. Under 2010–2012 publicerades dock nästan all information för att 

sedan under åren 2014–2016 återgå till att publicera ingen information. 
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Kapitel 6: Analys 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras med hjälp av uppsatsens 

referensram och den teoretiska referensramen. Inledningsvis analyseras hur innehållet i 

hållbarhetsrapporterna utvecklats inom skogsbranschens utifrån den insamlade empirin. 

Därefter kommer en analys av vilka faktorer som kan ha bidragit till den utvecklingen.   

 

6.1 Hållbarhetsrapporternas utveckling inom skogsbranschen 

Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2015) bör företaget agera i enlighet med det 

omgivande samhällets normer och värderingar för att få legitimitet. Samhällets normer 

förändras över tid och företagen behöver ta hänsyn till detta och anpassa sig samt förändras 

utifrån vad som idag anses legitimt (Hooghiemstra 2000). Enligt Frostenson (2015) blir 

klimatfrågan mer och mer aktuell och det bidrar till ett ökat tryck på företagen att rapportera 

mer kring sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

I diagram 1 går det att se att skogsbranschens utveckling varit positiv under den undersökta 

perioden. De tre delarna; ekonomi, miljö och den sociala, har alla i början av perioden 

innehållit cirka 40 procent av det som dagens GRI standards förespråkar. Ökningen på de tre 

delarna har varit relativt jämn under undersökningsperioden och i slutet av perioden uppgår 

hållbarhetsrapporterna till att innehålla cirka 50 procent av GRI:s standards. Det är tydligt i 

diagram 1 att de tre delarna följer varandra och att de ökar relativt jämnt i förhållande till 

varandra. 

 

Triple-bottom-line belyser att företag bör redovisa ett resultat i respektive del av CSR. 

Företagens verksamhet anses vara hållbar när företagen tar hänsyn till, arbetar med och 

redovisar sina prestationer i alla tre delarna (Westermark 2013). Det går att utläsa i diagram 1 

att de tre delarna i CSR; ekonomi, miljö och det sociala, mer eller mindre följer varandra över 

tiden. Detta visar att branschen totalt sett publicerar ungefär lika mycket i de tre olika delarna. 

Utifrån begreppet triple-bottom-line är det positivt att arbeta lika mycket med alla delarna. 

Om skogsbranschen ska uppnå en hållbar utveckling i enlighet med triple-bottom-line måste 

den vara mer aktiv och öka sitt hållbarhetsarbete ännu mer än den gjort under 

undersökningsperioden. Hållbar utveckling uppnås först när företagen publicerar resultat på 

varje del och tar lika stor hänsyn till de tre delarna av CSR. Utifrån tabellerna i empirin går 

det att utläsa att det på ett flertal punkter saknas information. Vilket visar på att företagen inte 
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ger ett fullständigt resultat enligt GRI standards och att branschen då inte är helt hållbar 

utifrån begreppet triple-bottom-line.  

 

6.2 Isomorfism 

Dimaggio och Powell (1983) beskriver att omvärlden påverkar företagens agerande på olika 

sätt. Deras begrepp tvingande isomorfism belyser att politiska beslut påverkar företagens 

agerande genom att företagen anpassar sig efter nya lagar och regler. Dimaggio och Powell 

menar vidare att företagen anpassar sig till omgivningens lagar och regler för att uppnå 

legitimitet. Sveaskog fick år 2008 nya riktlinjer av staten då det beslutades att hel-och delägda 

statliga bolag skulle hållbarhetsredovisa. Diagram 1 visar att den största ökningen av 

information i hållbarhetsrapporterna i förhållande till dagens standard sker i början av den 

undersökta perioden, mellan år 2008–2010. Denna ökning går i linje med vad Dimaggio och 

Powell (1983) beskriver om att företagen anpassar sig efter nya lagar och regler. 

Ägarstrukturen blir central då det är statligt ägda företag som berörs av de nya riktlinjerna. De 

statliga bolagen bidrar till att mängden information ökar i hållbarhetsrapporterna genom att de 

anpassar sig efter de nya riktlinjerna som ses som en tvingande isomorfism.  

 

I en bransch där endast vissa företag omfattas av nya riktlinjer kan osäkerhet skapas bland de 

företag som inte omfattas av de nya riktlinjerna. Dimaggio och Powells (1983) begrepp 

mimetisk isomorfism betyder att osäkerhet bidrar till att företagen imiterar varandra. I empirin 

går det att utläsa att alla de undersökta företagen mellan åren 2008–2010 ökat innehållet i sina 

hållbarhetsredovisningar. Detta gör de oavsett om de omfattas av de nya riktlinjerna eller ej. 

 

6.3 Tryck från omgivningen 

Frostenson (2015) belyser att det finns ett starkt beroende mellan företagen och deras 

omgivning. Tschopp och Huefner (2015) menar att företagen kan förstärka relationen till 

omvärlden genom att publicera hållbarhetsrapporter. Sveaskog har riktlinjer från staten att 

upprätta hållbarhetsrapporter medan Holmen och SCA gör det frivilligt. Grafström, Göthberg 

och Windell (2015) menar att det finns en växelverkan mellan företagen och dess omgivning 

där båda parterna påverkar och påverkas av varandra och därför måste företagens agerande 

förstås utifrån den kontext de verkar i.   
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I empirin finns det flera punkter där företagen har valt att publicera relativt lika mycket 

information utifrån dagens standard. Punkter där de är lika är exempelvis växthusgasutsläpp, 

direkt ekonomiskt värde och föräldraledighet. Detta stämmer överens med vad Frostenson 

(2015) menar att företagen måste anpassa sig efter omgivningens normer och på så sätt börjar 

företagen likna varandra mer och mer eftersom de vill efterleva samma normer. Även 

Grafström, Göthberg och Windell (2015) menar att omgivningens normer och värderingar är 

viktiga. De menar vidare att företags aktiviteter anpassas i linje med detta. I diagram 1 syns 

det att innehållet i hållbarhetsrapporterna totalt sett har förbättrats under hela 

undersökningsperioden utifrån dagens standard. Frostenson (2015) menar att miljö och 

hållbarhetsfrågor blir allt viktigare vilket har bidragit till att det omgivande samhället ställer 

högre krav på företagen att redovisa sin verksamhet utifrån CSR. Den ökade informationen 

utifrån dagens standard kan tyda på att skogsbranschen känner av ett ökat tryck från 

omgivningen och strävar efter att anpassa sig efter samhällets normer och värderingar.  

 

6.4 Stärka legitimiteten 

Skogsföretagen och miljörörelsen har länge haft olika åsikter om skogen och skogsbruket i 

Sverige (Lindkvist, Kardell & Nordlund 2011). Grafström, Göthberg och Windell (2015) 

menar att ett ökat förtroende mellan näringslivet och omgivningen kräver en ökad transparens 

kring företagens samhällsansvar. Adam (2002) menar att transparensen kring negativa 

händelser är något som kan öka företagens trovärdighet samtidigt som företag kan undvika att 

publicera den informationen på grund av osäkerheten kring omgivningens reaktion. Vidare 

menar Adam att det är lättare för företagen att klara sig ur eventuella framtida krissituationer 

om dem stärker sin legitimitet. Tschopp och Huefner (2015) menar att hållbarhetsrapporterna 

kan bidra till att stärka företagens relation till omvärlden och därigenom förbättra deras rykte. 

Även Grafström, Göthberg och Windell (2015) skriver att ett stort socialt ansvar hjälper till att 

stärka företagens rykte och anseende hos omgivningen. Att som företag ta mer ansvar än vad 

omgivningen kräver kan vara ett sätt att öka företagets legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2015). Om företagen inte handlar och agerar i enlighet med omgivningens 

förväntningar kan det skapas en osäkerhet hos omgivningen som enkelt kan ge 

legitimitetsproblem (Jacobsen & Thorsvik 2002).  

 

Som tidigare nämnts finns det många aspekter på skogen och åsikterna går isär. Att öka 

informationsmängd i hållbarhetsrapporter är ett sätt att öka trovärdigheten och därigenom 
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legitimiteten för en bransch. Två punkter där informationsmängden ökar hos alla företag 

under undersökningsperioden är total bränsleförbrukning och förmånsbestämda 

pensionsplaner. Ett annat sätt att öka trovärdigheten för en bransch är att följa GRI:s riktlinjer 

eftersom det ökar transparensen, detta har de undersökta företagen gjort under hela 

undersökningsperioden. En ökad transparens minskar avståndet mellan branschen och det 

övriga samhället. Empirin som presenteras i diagram 1 visar att skogsbranschen ökat sin 

informationsmängd i förhållande till dagens standard.  
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Kapitel 7: Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring de likheter och skillnader som empirin visar. 

Inledningsvis diskuteras skogsbranschen som helhet och därefter på företagsnivå.  

 

7.1 Diskussion kring analysen 

Att endast vissa företag inom en bransch omfattas av nya riktlinjer kan skapa osäkerhet kring 

vad som anses legitimt. Genom att upprätta sin hållbarhetsrapport i enlighet med de nya 

riktlinjerna kan företaget tänkas erhålla legitimitet då dessa riktlinjer kan tänkas spegla vad 

samhället efterfrågar. Det kan tänkas att det skapas en osäkerhet bland de företag som inte 

omfattas av riktlinjerna eftersom vad som anses legitimt har förändrats. Detta kan bidra till att 

de tar efter och imiterar hur företagen som följer riktlinjerna upprättar sina 

hållbarhetsrapporter. Då samtliga av de undersökta företagen ökat informationsmängden i sina 

hållbarhetsrapporter i samband med att riktlinjer infördes för Sveaskog kan detta gå i linje 

med mimetisk isomorfism. Även om riktlinjer endast berör vissa företag går det att se att hela 

branschen påverkas av detta.  

 

7.2 Likheter och skillnader inom branschen 

Under den undersökta perioden går det att se att innehållet i skogsbranschens 

hållbarhetsrapporter haft en positiv utveckling i förhållande till dagens standard, vilket syns i 

diagram 1. Trots att branschens utvecklingskurva varit stadigt positiv under 

undersökningsperioden går det att utläsa i diagram 2, 3 och 4 att utvecklingen inom företagen 

som tillsammans utgör branschen i denna uppsats inte varit homogen. SCA är det enda företag 

som har haft en stabil positiv utveckling och publicerat mer information inom alla tre 

områden under den undersökta perioden. Holmen och Sveaskog har däremot varierat under 

undersökningsperioden och både ökat och minskat informationen som delges i 

hållbarhetsrapporterna i förhållande till dagens standard. Att företag omfattas av nya riktlinjer 

innebär inte automatiskt att de publicerar hållbarhetsrapporter som innehåller mest 

information i förhållande till dagens standard. Detta kan bero på att riktlinjernas nivå inte är 

så hög och de som omfattas av dessa publicerar endast det som krävs. De företag som inte 

omfattas av riktlinjerna kan ha större drivkraft att publicera mer information i sina rapporter 

och publicerar därför mer än vad riktlinjerna kräver. 
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7.2.1 Likheter mellan företagen 

I empirin syns det att det finns flera likheter mellan företagen i hur de uppfyller punkterna i 

GRI standards. Den första punkten är direkt ekonomiskt värde där alla företagen under hela 

perioden har publicerat nästan all information som GRI förespråkar. Företagen har även 

gemensamt att ingen information publicerats kring samhällsinvesteringar vilket är den 

informationen som saknas för att de ska uppnå fullständig information. Att företagen 

publicerat mycket information på punkten direkt ekonomiskt värde stämmer överens med det 

Westermark (2013) skriver att den finansiella redovisningen är enklare för företagen att mäta. 

Eftersom delarna i punkten direkt ekonomiskt värde kommer ifrån den finansiella 

redovisningen är det relativt lätt för företagen att föra över den informationen till 

hållbarhetsrapporterna. Det framgår i empirin att detta stämmer då samtliga undersökta 

företags hållbarhetsrapporter innehåller mycket information kring denna punkt. Punkten kring 

växthusgasutsläpp har företagen redovisat nästan all information och fullständig information. 

Anledningen till detta kan vara att miljö och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Begreppet 

växthusgaser är allmänt känt och är ett aktuellt ämne vilket kan öka omgivningens tryck på 

företagen att publicera information kring detta.  

 

En punkt i den sociala delen som inget företag rapporterar något om under 

undersökningsperioden är hur många anställda som har rätt till och tog ut föräldraledighet. 

Detta skulle kunna bero på att företag inom skogsbranschen inte känner något tryck ifrån 

omgivningen att rapportera angående detta vilket går i linje med vad Hooghiemstra (2000) 

menar med att företag agerar utifrån trycket från omgivningen. Som Grafström, Göthberg och 

Windell (2015) beskriver så anpassar företagen sina aktiviteter utifrån omgivningens normer. 

Företag som verkar inom samma bransch kan antas omges av samma omgivande tryck, 

normer och värderingar vilket kan vara en bidragande faktor till att likheter uppkommer.   

 

7.2.2 Skillnader mellan företagen 

I den ekonomiska delen har företagen rapporterat olika mängd information angående punkten 

förhållandet mellan ingångslön och minimilön uppdelad efter kön. SCA har en positiv 

utveckling och går från att delge ingen information till att delge ok information. De andra två 

företagen delger ingen information under undersökningsperioden.  
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I den miljömässiga delen skiljer sig punkten angående nya leverantörer som kontrollerats 

enligt miljökriterierna. Där rapporterar Holmen och SCA viss information under 

undersökningsperioden. Sveaskog rapporterar ingen information år 2008 för att de resterande 

åren rapportera nästan all information eller fullständig information i förhållande till dagens 

GRI standard.  

 

I den sociala delen är punkten om böter för bristande efterlevnad av lagar och förordningar på 

det sociala och ekonomiska området en punkt där det syns olikheter. Holmen och Sveaskog 

har inte rapporterat någon information under undersökningsperioden. Medan SCA har ökat 

sin informationsmängd från ingen information år 2008 till fullständig information år 2016. Att 

företagen rapporterar olika när det kommer till punkten om böter skulle kunna bero på att 

företagen är rädda för negativ publicitet som kan skada företagens rykte. I Adams (2002) 

rapport framkommer det att om företagen är transparenta angående negativ publicitet kan 

detta öka trovärdigheten för företaget i dess omgivning. Att företagen väljer att enbart 

rapportera lite information kring områden där de inte är så bra eller har dåliga nyheter anser 

Adam bero på att företagen är rädda för omgivningens reaktion. Företag kan tänkas bedöma 

omgivningens reaktioner på olika sätt och graden av rädsla kan variera mellan företagen och 

över tid.  

 

Sveaskog har under hela perioden haft riktlinjer från staten att publicera hållbarhetsrapporter. 

Detta skulle kunna tänkas bidra till att Sveaskogs hållbarhetsrapporter innehåller mest 

information men trots detta är det SCA:s rapporter som innehåller mest information i 

förhållande till dagens standard. Detta visar att företag genom att följa riktlinjer inte 

nödvändigtvis upprättar hållbarhetsrapporter med mest information. Riktlinjer från staten kan 

dock bidra till att även företag som inte omfattas av dessa utvecklar sina hållbarhetsrapporter 

för att även de ska uppfattas som legitima. Vilken enskild faktor som har bidragit mest till att 

SCA rapporterar mer än de övriga företagen i enlighet med dagens standard är svårt att 

urskilja. Då flera faktorer utifrån ett legitimitetsperspektiv kan tänkas samverka med varandra. 

Under den valda undersökningsperioden har SCA och Holmen inte haft något krav att 

hållbarhetsrapportera. Som Frostenson (2015) säger har företag utan lagkrav möjligheten att 

själva styra över innehållet och utforma hållbarhetsrapporterna efter eget tycke. Enligt 

Westermark (2013) är det svårt att hållbarhetsrapportera på ett objektivt sätt.  
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Trots att företagen verkar inom samma bransch blir det uppenbart enligt empirin att företagen 

skiljer sig åt när det gäller utvecklingen av innehållet i deras hållbarhetsrapporter. Det kan 

tänkas finnas flera orsaker till att företag prioriterar och agerar olika när det gäller deras 

hållbarhetsarbete. Att företag har olika utvecklingsriktningar skulle kunna bero på att de 

tolkar omgivningen på olika sätt och agerar utefter sin egen uppfattning. Även om företag 

verkar inom samma bransch är företag trots allt självständiga och gör individuella 

bedömningar kring hur de ska agera för att tillmötesgå omgivningens tryck och framstå som 

legitima.  

 

Hooghiemstra (2000) säger att normerna i samhället inte är statiska utan att de förändras över 

tid. Det kan tänkas att det skiljer sig åt mellan företag hur snabbt de anpassar sig efter nya och 

förändrade normer samt hur snabbt de uppfattar dessa förändringar. Detta kan vara en faktor 

som bidrar till olikheter gällande informationen i de olika företagens hållbarhetsrapporter. 

Vissa företag kanske agerar i ett tidigt skede medan andra företag agerar betydligt senare och 

på ett annat sätt. 

 

7.3 Sammanfattande diskussion 

Utifrån den insamlade empirin framgår det att innehållet i skogsbranschens 

hållbarhetsrapporter förbättrats i förhållande till dagens standard under den undersökta 

perioden. Det har varit svårt att hitta en entydig faktor som ligger bakom denna utveckling. 

Som analysen visar kan det tänkas vara flera faktorer som påverkar branschen att utveckla och 

förbättra innehållet i sina hållbarhetsrapporter. Den positiva utvecklingen är inte förvånande 

med tanke på hur aktuellt hållbarhetsämnet blivit i dagens samhälle. Att det dessutom 

tillkommit en lag efter den undersökta perioden som gör det obligatoriskt för större företag att 

hållbarhetsredovisa belyser ytterligare hur viktigt det är att företag arbetar med hållbar 

utveckling.  

 

Trots att innehållet i skogsbranschens hållbarhetsrapporter totalt sett haft en stadigt positiv 

utveckling visar empirin att utvecklingen på företagsnivå skiljer sig åt. Det blir tydligt att de 

faktorer som påverkat branschen totalt sett har olika påverkan på de olika företagen. Dessa 

utvecklingsriktningar skulle kunna bero på att företagen gör individuella bedömningar kring 

hur de ska tillmötesgå omgivningens tryck. Då samhällets normer inte är statiska utan 

förändras över tid kan en bidragande faktor till att skillnader uppkommer vara att det tar olika 
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lång tid för företagen att anpassa sig efter förändringarna. Företagen påverkas av sin 

omgivning och för att förstå varför innehållet i hållbarhetsrapporterna utvecklats som det gjort 

blir det viktigt att se på den större bilden och vilken kontext företagen verkar i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Kapitel 8: Slutsats 
I detta avslutande kapitel kommer uppsatsens slutsats där uppsatsens forskningsfrågor 

besvaras utifrån ovan förda analys och diskussion. Sedan presenteras en kritisk reflektion och 

därefter avslutas kapitlet med förslag till vidare forskning.  

 

8.1 Uppsatsens slutsats 

Under den undersökta perioden går det att se att innehållet i skogsbranschens 

hållbarhetsrapporter haft en positiv utveckling och ökat i förhållande till dagens standard. De 

tre delarna i CSR; ekonomi, miljö och det sociala, har alla gått ifrån att uppfylla cirka 40 

procent av dagens standard i början av undersökningsperioden till att i slutet uppfylla cirka 50 

procent. Det går inte att utläsa någon enskild faktor som ligger bakom utvecklingen. Utifrån 

analysen identifierades ett flertal möjliga faktorer utifrån ett legitimitetsperspektiv som 

påverkat utvecklingen av innehållet i hållbarhetsrapporterna så som osäkerhet, omgivningens 

tryck, att stärka sitt anseende och relationen till omvärlden samt öka sin trovärdighet. Trots att 

skogsbranschen visar en positiv utveckling går det att på företagsnivå se både likheter och 

skillnader i hur hållbarhetsrapporternas innehåll utvecklats under den undersökta perioden. 

Utifrån diskussionen framgår det att företagen upplever och tolkar sin omgivning på olika sätt 

och dessutom  

 

8.2 Kritisk reflektion 

Uppsatsens författare anser att de ställda forskningsfrågorna blivit besvarade av den 

insamlade empirin och analysen som gjordes med hjälp av referensramen och den teoretiska 

referensramen. Samtidigt är det viktigt att vara öppen för förbättringar och att vara kritisk. En 

kritisk aspekt skulle kunna vara att de resultat som framkommit i denna uppsats är bundna till 

de företag som valdes ut. Hade andra företag valts ut hade uppsatsens utfall kunnat bli 

annorlunda. Att endast tre företag undersöks i uppsatsen kan anses vara för få för att ge en 

rättvisande bild kring hållbarhetsrapporternas utveckling inom branschen. För att kunna 

generalisera resultatet fullt ut skulle det krävas liknande studier i andra kontexter.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med denna uppsats har intresset väckts för flera frågor och därför kommer här 

några förslag på vidare forskning. Då uppsatsens undersökningsperiod började år 2008 vilket 

var det år som Sveaskog fick nya riktlinjer att hållbarhetsrapportera kan det vara intressant att 
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undersöka tidigare år för att se vilken betydelse de nya riktlinjerna egentligen hade för 

utvecklingen av hållbarhetsrapporterna inom skogsbranschen. Vidare forskning inom samma 

område men med ett betydligt större urval av företag hade varit intressant att se på, kanske 

med hjälp av en kvantitativ undersökningsmetod för att ta reda på omfattningen av vilka 

faktorer som skogsbranschen anger ligger bakom upprättandet av hållbarhetsrapporter.   
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Bilaga 1: GRI standards 
 

GRI 200 Ekonomiska standarder 

 Den rapporterande organisationen ska rapportera följande uppgifter: 

201-1 Direkt ekonomiskt värde som genereras och distribueras under perioden. Om 

uppgifter presenteras kontant, rapportera motiveringen för detta beslut utöver att 

rapportera följande grundläggande komponenter: Direkt ekonomiskt värde 

genererat: intäkter, Ekonomiskt värde fördelat på: driftskostnader, löner och 

förmåner för anställda, betalningar till kapitalleverantörer, betalningar till staten 

per land och samhällsinvesteringar.  

201-2 Risker och möjligheter som orsakas av klimatförändringar som har potential att 

skapa väsentliga förändringar i verksamheten. De metoder som används för att 

hantera risken eller möjligheten samt kostnaden för åtgärder som vidtagits för 

att hantera risken eller möjligheten. 

201-3 Om företaget har en förmånsbestämd pensionsplan. Om det finns en separat 

fond för att betala pensionsskulder. Procentandel av lönen som sätts undan. 

Omfattning av deltagande i pensionsplaner.  

201-4 Summan av ekonomiskt stöd som organisationen fått från regeringen, inklusive 

skatteavdrag/krediter, subventioner, investeringsbidrag, forsknings- och 

utvecklingsbidrag samt utmärkelser. 

202-1 Förhållandet mellan medarbetarnas ingångslön och minimilön, uppdelad efter 

kön. Liknande upplysning som ovan om extern arbetskraft har kompenserats.  

202-2 Andel ledande befattningshavare som hyrs från lokalsamhället.  

203-1 Utveckling av infrastrukturinvesteringar. Nuvarande eller förväntade effekter på 

samhällen; positiva och negativa konsekvenser. Om investeringarna är 

kommersiella, icke monetära eller pro bono-engagemang. 

203-2 Indirekt ekonomisk påverkan – till följd av investeringarna uppstår effekter, 

ange positiva och negativa konsekvenser. 

204-1 Procentandel av upphandlingsbudgeten som lades på lokala leverantörer.  

205-1 Totalt antal och andel av verksamheten som bedöms ha risker relaterade till 

korruption. Betydande risker relaterade till korruption identifierade genom 

riskbedömningen. 

205-2 Totalt antal och andelar av ledningen, de anställda och affärspartners som blivit 

informerade om organisationens policy och rutiner mot korruption. Totalt antal 

och andelar av ledning och anställda som har fått utbildning om anti-korruption. 

205-3 Totalt antal bekräftade incidenter av korruption. Totalt antal bekräftade 

incidenter där anställda avskedades eller disciplinerade för korruption. Totalt 

antal bekräftade incidenter när avtal med affärspartners upphörde eller inte 

förnyades på grund av överträdelser i samband med korruption. Allmänna 

rättsliga ärenden om korruption som väckts mot organisationen eller dess 

anställda under rapporteringsperioden och resultaten av sådana fall. 

206-1 Antal rättsliga åtgärder som väntar eller slutförts avseende 

konkurrenshämmande beteende och överträdelser av monopollagstiftning där 

organisationen har identifierats som en deltagare. Huvudresultat av slutförda 

rättsliga åtgärder, inklusive eventuella beslut och domar. 
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GRI 300 Miljömässiga standarder 

 Den rapporterande organisationen ska rapportera följande uppgifter: 

301-1 Total vikt eller volym av det material som används för att producera och 

förpacka organisationens primära produkter, uppdelade i icke-förnybara 

material och förnybara material. 

301-2 Andel återvunnet material som används för att tillverka organisationens primära 

produkter och tjänster. 

301-3 Andel återvunna produkter och deras förpackningsmaterial för varje 

produktkategori. 

302-1 Total bränsleförbrukning inom organisationen från icke förnybara och 

förnybara källor samt bränsletyper som används. Ange total förbrukning av el 

och värme. Total energiförbrukning inom organisationen. Beräkningsmetod 

som används. 

302-2 Energiförbrukning utanför organisationen.  

302-3 Energiintensitetsförhållande för organisationen. Typer av energi som ingår i 

intensitetsförhållandet, uppdelad i bränsle, el, värme, kyla, ånga eller alla. 

302-4 Total minskning av energiförbrukningen som ett direkt resultat av 

effektivitetsinitiativ. Typer av energi som ingår i minskningarna, uppdelad i 

bränsle, el, värme, kyla eller ånga.  

302-5 Total minskning av energibehov för sålda produkter och tjänster.  

303-1 En beskrivning av hur organisationen använder vatten, inklusive hur vattnet 

konsumeras och släpps ut och de vattenrelaterade effekterna som orsakas/bidrar 

till eller direkt kopplas till organisationens aktiviteter, produkter eller tjänster.  

303-2 En beskrivning av miniminormer för kvaliteten på utsläpp av avloppsvatten och 

hur dessa miniminormer fastställdes. Alla internt utvecklade 

vattenkvalitetsnormer eller riktlinjer.  

303-3 Total vattenförbrukning från alla områden, uppdelad efter: ytvatten, 

grundvatten, havsvatten, producerat vatten och tredjepartsvatten. 

303-4 Totalt vattenutsläpp till alla områden, uppdelad efter: ytvatten, grundvatten, 

havsvatten, producerat vatten och tredjepartsvatten. Antal incidenter som inte 

överensstämmer med utsläppsgränser.  

303-5 Total vattenförbrukning från alla områden med vattenbrist.  

304-1 För varje verksamhetsplats som ägs, hyrs, hanteras i eller intill skyddade 

områden och områden med högt biologisk mångfald utanför skyddade områden, 

ska följande uppgifter anges: geografisk plats, underjordisk mark som kan ägas, 

hyras eller hanteras av organisationen. Ställning i förhållande till det skyddade 

området (i området, intill eller innehållande delar av det skyddade området) 

eller området för hög biologisk mångfald utanför skyddade områden, typ av 

verksamhet (kontor, tillverkning eller produktion eller utvinning). 

304-2 Typ av betydande direkta och indirekta effekter på biologisk mångfald med 

hänvisning till ett eller flera av följande: Konstruktion eller användning av 

produktionsanläggningar, gruvor och transportinfrastruktur, förorening, 

introduktion av invasiva arter, skadedjur och patogener, reduktion av arter, 

habitatomvandling. Förändringar i ekologiska processer utanför den naturliga 

variationen (t.ex. salthalt eller förändringar i grundvattennivån). Betydande 

direkta och indirekta positiva och negativa effekter med hänvisning till 

följande: Berörda arter, omfattningen av områdena påverkas, effektens 

varaktighet och reversibilitet eller irreversibilitet av effekterna. 
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304-3 Storlek och plats för alla livsmiljöområden skyddade eller återställda, och 

huruvida återställningsåtgärden var framgångsrik eller godkänd av oberoende 

externa yrkesverksamma. Huruvida partnerskap finns med tredje part för att 

skydda eller återställa livsmiljöområden som skiljer sig från var organisationen 

har övervakat och genomfört restaurerings- eller skyddsåtgärder. Status för 

varje område baserat på dess skick vid rapportperiodens slut. Standarder, 

metoder och antaganden som används. 

304-4 Totalt antal rödlistade arter och förteckningar över naturskyddsområden med 

livsmiljöer i områden som påverkas av organisationens verksamhet, beroende 

på utrotningsnivå: kritiskt hotad, hotad, sårbar, nästan hotad och minst oro. 

305 Växthusgasutsläpp 

306-1 Total volym planerade och oplanerade vattenutsläpp uppdelad i: plats, vattnets 

kvalitet inklusive behandlingsmetod och om vattnet återanvänds av en annan 

organisation. Beräkningsmetod som används. 

306-2 Total vikt av farligt/icke farligt avfall, med fördelning enligt följande 

bortskaffningsmetoder där det är tillämpligt: återanvändning, återvinning, 

kompostering, energiåtervinning, förbränning eller förvaring på plats. Hur 

avfallshanteringsmetoden har fastställts. 

306-3 Totalt antal och totala volymen av upptäckta utsläpp vid olyckor. Information 

om plats, volym och klassificering av utsläppet.  

306-4 Total vikt för var och en av följande: Farligt avfall som transporterats, farligt 

avfall som importerats/exporteras och farligt avfall som behandlats. Andel 

farligt avfall som skickas internationellt. Beräkningsmetod som används. 

306-5 Vattendrag och närliggande livsmiljöer som påverkas väsentligt av 

vattenutsläpp och/eller avrinning, inklusive information om: i. Vattendragets 

storlek och närliggande livsmiljöer, huruvida de är utsedda som ett nationellt 

eller internationellt skyddat område och biodiversitetsvärdet, som totalt antal 

skyddade arter. 

307-1 Betydande böter och icke-monetära sanktioner för bristande överensstämmelse 

med miljölagar och/eller förordningar när det gäller: totalvärde av betydande 

böter, totalt antal icke-monetära sanktioner och fall som tagits genom 

mekanismer för tvistlösning. Om organisationen inte har identifierat någon 

bristande överensstämmelse med miljölagar och/eller förordningar, är en 

kortfattad redogörelse för detta faktum tillräcklig. 

308-1 Andel nya leverantörer som utvärderades utifrån med miljökriterier. 

308-2 Antal leverantörer bedömda för miljöpåverkan. Antal leverantörer som 

identifierats ha negativ miljöpåverkan. Betydande faktiska och potentiella 

negativa miljöpåverkan som identifierats i försörjningskedjan. Procentandel av 

leverantörer som identifierats som betydande faktiska och potentiella negativa 

miljöpåverkan, med vilka förbättringar överenskommits som ett resultat av 

bedömningen. Procentandel av leverantörer som identifierats som betydande 

faktiska och potentiella negativa miljöpåverkan med vilka relationer avslutades 

som ett resultat av bedömning och varför. 
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GRI 400 Sociala standarder 

 Den rapporterande organisationen ska rapportera följande uppgifter: 

401-1 Totalt antal nyanställda och personalomsättningen under den rapporterade 

perioden uppdelad efter åldersgrupp, kön och region. 

401-2 Förmåner som är standard för heltidsanställda inom organisationen men som 

inte ges till tillfälliga eller deltidsanställda. Detta inkluderar exempelvis: 

Sjukvård, livförsäkring, föräldraledighet och pension. 

401-3 Totalt antal anställda som har rätt till och som tog föräldraledighet, uppdelad 

efter kön. Återvände till arbetet efter föräldraledighet under resultatperioden, 

uppdelad efter kön.  

402-1 Minst antal veckors uppsägningstid som vanligtvis ges till anställda. 

Organisationer med kollektivavtal ska rapportera om uppsägningstiden och 

bestämmelserna som anges i kollektivavtalet.  

403-1 Redogörelse för genomförande av arbetshälsoskyddssystem. Orsak till 

implementeringen. Vilka som omfattas/inte omfattas. 

403-2 Beskrivning av de processer som används för att identifiera arbetsrelaterade 

faror och bedöma risker. Hur organisationen säkerställer kvaliteten på 

processerna. 

403-3 Beskrivning av arbetshälsovårdens funktion som bidrar till identifiering samt 

minimering och eliminering av risker. Förklaring av hur organisationen 

garanterar kvaliteten på dessa tjänster och underlättar arbetstagarnas tillgång till 

dem. 

403-4 En beskrivning av arbetshälsoskyddssystemet, genomförande och utvärdering. 

Information om arbetshälsa och säkerhet för arbetstagare. 

403-5 En beskrivning av vilken yrkesmässig hälso- och säkerhetsutbildning som ges 

till arbetstagare, inklusive allmän utbildning samt utbildning om specifika 

arbetsrelaterade faror, farliga aktiviteter eller farliga situationer. 

403-6 En förklaring till hur organisationen underlättar arbetstagarnas tillgång till icke-

yrkesmässig medicinsk och hälsovårdstjänst och omfattningen av tillgången som 

tillhandahålls. En beskrivning av eventuella frivilliga hälsofrämjande tjänster 

och program som erbjuds arbetstagarna för att ta itu med viktiga hälsorisker som 

inte är arbetsrelaterade. 

403-7 En beskrivning av organisationens strategi för att förebygga eller mildra 

betydande negativa effekter på arbetsmiljö och säkerhet som är direkt kopplade 

till dess verksamhet, produkter eller tjänster genom sina affärsrelationer och de 

därmed sammanhängande riskerna. 

403-8 Om organisationen har genomfört ett arbetshälso- och 

säkerhetshanteringssystem baserat på juridiska krav och/eller erkända 

standarder/riktlinjer. Vilka som omfattas/inte omfattas av ett sådant system.  

403-9 Antalet dödsfall och allvarliga olyckor som resultat av arbetsrelaterad skada. De 

huvudsakliga typerna av arbetsrelaterade skador. Antal arbetade timmar. 

De arbetsrelaterade farorna som utgör en risk för stora skador, inklusive: hur 

dessa faror har bestämts, vilka av dessa faror har orsakat eller bidragit till skador 

under rapporteringsperioden och de åtgärder som vidtagits eller pågår för att 

eliminera dessa faror och minimera risker.  

403-10 Antalet dödsfall som resultat av arbetsrelaterad ohälsa. De viktigaste typerna av 

arbetsrelaterad ohälsa. De arbetsrelaterade farorna som utgör en risk för ohälsa, 

inklusive: hur dessa faror har bestämts, vilken av dessa faror har orsakat eller 
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bidragit till sjukdomstillstånd under rapporteringsperioden och åtgärder som 

vidtagits eller pågår för att eliminera dessa faror och minimera risker. Huruvida 

och i så fall varför några arbetstagare har uteslutits från detta upplysande, 

inklusive de typer av arbetstagare som uteslutits.  

404-1 Genomsnittliga timmar av utbildning som organisationens anställda har åtagit 

sig under rapporteringsperioden, uppdelad i kön och anställningskategori. 

404-2 Typ och omfattning av genomförda program och stöd för att utveckla 

medarbetarnas färdigheter. Övergångsstödsprogram som tillhandahålls för att 

underlätta fortsatt anställning. Stödinsatser vid pension eller uppsägning. 

404-3 Andel av de totala anställda som fick en återkoppling kring prestation- och 

karriärutveckling, uppdelad i kön och anställningskategori. 

405-1 Andel personer inom organisationens styrelseorgan och andel anställda i var och 

en av följande mångfaldskategorier: Kön, Åldersgrupp: under 30 år, 30–50 år, 

över 50 år gammal och andra indikatorer på mångfald (t.ex. minoritet eller 

utsatta grupper).  

405-2 Förhållandet mellan grundlön och ersättning mellan kvinnor och män för varje 

anställningskategori. 

406-1 Totalt antal diskrimineringsincidenter. Status för händelser och åtgärder som 

vidtagits med hänvisning till följande: Incident som granskats av organisationen, 

åtgärder som genomförs och som har implementerats. 

407-1 Information om verksamheter och leverantörer där rätten till föreningsfrihet och 

kollektivförhandlingar inskränks för arbetstagarna. Åtgärder som organisationen 

vidtagit avseende att stödja rätten att utöva föreningsfrihet och 

kollektivförhandlingar. 

408-1 Om leverantörer ansågs ha en betydande risk för incidenter av: barnarbete och 

unga arbetstagare som utsatts för farligt arbete. Åtgärder som tagits av 

organisationen för att förhindra detta. 

409-1 Information om verksamheter och leverantörer som anses ha en betydande risk 

för incidenter med tvångsarbete. Åtgärder som tagits av organisationen för att 

förhindra detta.  

410-1 Andel personal inom organisationen som har fått formell utbildning i mänskliga 

rättigheter och deras tillämpning på säkerhet. Huruvida utbildningskrav gäller 

även för tredjepartsorganisationer.  

411-1 Totalt antal identifierade incidenter av överträdelser som berör 

ursprungsbefolkningens rättigheter. Status för händelser och åtgärder som 

vidtagits samt åtgärder som genomförts och implementerats. 

412-1 Totalt antal och procentandel av verksamheter som har blivit föremål för 

mänskliga rättighetsgranskningar eller konsekvensbedömningar av mänskliga 

rättigheter, uppdelat efter land. 

412-2 Totalt antal timmar som ägnas åt utbildning om mänskliga rättigheter eller 

förfaranden avseende aspekter av mänskliga rättigheter som är relevanta för 

verksamheten. Andel anställda som utbildats inom detta.  

412-3 Totalt antal och procentandel av betydande investeringsavtal och kontrakt som 

innefattar klausuler om mänskliga rättigheter.  

413-1 Procentandel av verksamheten som genomfört ett lokalt samhällsengagemang. 

Information om sociala konsekvensbedömningar, miljökonsekvensbedömningar 

och offentliggörandet av resultaten av dessa.  

413-2 Verksamhet med betydande faktiska och potentiella negativa effekter på 

lokalsamhällen och information om platsen samt de väsentliga faktiska och 

potentiella negativa effekterna av verksamheten. 
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414-1 Andel nya leverantörer som utvärderades utifrån sociala kriterier. 

414-2 Antal leverantörer utvärderade för sociala konsekvenser. Antal leverantörer som 

identifierats som betydande faktiska och potentiella negativa sociala 

konsekvenser. Betydande faktiska och potentiella negativa sociala konsekvenser 

identifierade i försörjningskedjan. Procentandel av leverantörer där relationen 

avslutades som ett resultat av bedömningen och varför. 

415-1 Summan av politiska bidrag som görs direkt och indirekt av organisationen 

uppdelad efter land och mottagare. 

416-1 Procentandel av betydande produkt- och tjänstekategorier för vilka hälso- och 

säkerhetspåverkan bedöms kunna förbättras. 

416-2 Totalt antal incidenter för överträdelse mot föreskrifter och/eller frivilliga koder 

gällande hälso- och säkerhetseffekter av produkter och tjänster, genom: 

incidenter av bristande efterlevnad av bestämmelser som leder till böter eller 

straff, incidenter av bristande överensstämmelse med föreskrifter som medför en 

varning och incidenter av bristande efterlevnad av frivilliga koder. Om 

organisationen inte har identifierat brister ska detta redogöras kortfattat.  

417-1 Huruvida var och en av följande typer av uppgifter krävs enligt organisationens 

förfaranden för produkt- och serviceinformation och märkning: Inköp av 

komponenter av produkten eller tjänsten, innehåll – särskilt när det gäller ämnen 

som kan ge miljömässiga eller sociala konsekvenser, säker användning av 

produkten eller tjänsten, avfallshantering av produkten och miljömässiga eller 

sociala konsekvenser och övrigt. Procentandel av betydande produkt- eller 

tjänstekategorier som omfattas av och bedömts för överensstämmelse med 

sådana förfaranden. 

417-2 Totalt antal incidenter om bristande överensstämmelse med föreskrifter och/eller 

frivilliga koder gällande produkt- och serviceinformation och märkning, enligt: 

incidenter av bristande efterlevnad av bestämmelser som leder till böter eller 

straff, incidenter av bristande överensstämmelse med föreskrifter som medför en 

varning och incidenter av bristande efterlevnad av frivilliga koder. Om 

organisationen inte har identifierat bristande överensstämmelse med regler och/ 

eller frivilliga koder är det tillräckligt med en kortfattad redogörelse för detta. 

417-3 Totalt antal incidenter för bristande efterlevnad av bestämmelser och/eller 

frivilliga koder för marknadsföringskommunikation, inklusive reklam, 

marknadsföring och sponsring, av: incidenter av bristande efterlevnad av 

bestämmelser som leder till böter eller straff, incidenter av bristande 

överensstämmelse med föreskrifter som medför en varning och incidenter av 

bristande efterlevnad av frivilliga koder. Om organisationen inte har identifierat 

bristande överensstämmelse med regler och/eller frivilliga koder är det 

tillräckligt med en kortfattad redogörelse för detta. 

418-1 Totalt antal motiverade klagomål som mottagits avseende brott mot kundens 

integritet, kategoriserad av: klagomål från utomstående parter och underbyggd 

av organisationen samt klagomål från tillsynsmyndigheter. Totalt antal 

identifierade läckor, stölder eller förluster av kunddata. Om organisationen inte 

har identifierat några underbyggda klagomål är en kortfattad redogörelse för 

detta tillräcklig. 

419-1 Betydande böter och icke-monetära sanktioner för bristande efterlevnad av lagar 

och/eller förordningar på det sociala och ekonomiska området med avseende på: 

totalvärde av betydande böter, totalt antal icke-monetära sanktioner och tvister. 

Om organisationen inte har identifierat någon bristande överensstämmelse med 

lagar och/eller förordningar är en kortfattad redogörelse för detta tillräcklig. 
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Bilaga 2: Bedömning av Holmen 
1=Ingen information 2=Viss information 3=Ok information 

4=Nästan all information 5=Fullständig information 

GRI 200 

Ekonomi 

2008  2010  2012  2014  2016   GRI 400 

Sociala 

2008  2010  2012  2014  2016  

201-1 4 4 4 4 4 401-1 3 4 4 4 3 

201-2 3 3 3 4 4 401-2 2 2 3 3 2 

201-3 1 5 5 5 5 401-3 1 1 1 1 1 

201-4 1 1 1 1 1 402-1 2 2 1 1 1 

202-1 1 1 1 1 1 403-1 3 3 3 3 3 

202-2 1 1 1 1 1 403-2 2 3 3 3 4 

203-1 2 2 2 1 1 403-3 3 3 2 2 1 

203-2 1 1 1 1 1 403-4 3 3 3 3 3 

204-1 2 1 1 1 1 403-5 3 3 1 2 3 

205-1 1 1 1 1 1 403-6 2 3 4 1 1 

205-2 1 1 1 1 1 403-7 3 3 2 4 3 

205-3 1 1 1 1 1 403-8 1 1 1 1 1 

206-1 1 1 1 1 1 403-9 4 4 4 3 4 

 403-10 1 1 1 1 2 

GRI 300 

Miljö 

2008 2010  2012 2014 2016 404-1 3 3 1 2 1 

301-1 4 4 4 4 4 404-2 3 4 2 4 3 

301-2 5 4 4 4 4 404-3 4 4 1 2 2 

301-3 3 3 3 3 3 405-1 4 2 3 2 3 

302-1 4 5 5 5 5 405-2 2 2 1 1 1 

302-2 1 1 1 1 1 406-1 4 4 1 1 2 

302-3 1 1 1 1 1 407-1 3 3 1 2 3 

302-4 3 3 1 1 1 408-1 2 2 1 1 2 

302-5 3 3 1 1 1 409-1 2 2 1 1 1 

303-1 4 3 4 4 4 410-1 1 1 1 1 4 

303-2 2 2 2 2 3 411-1 3 2 1 1 1 

303-3 5 3 1 1 1 412-1 2 2 2 3 3 

303-4 3 3 3 3 3 412-2 1 1 1 2 2 

303-5 1 1 1 1 1 412-3 1 1 1 3 4 

304-1 2 2 2 2 1 413-1 3 3 2 3 2 

304-2 2 2 2 2 1 413-2 1 1 1 3 3 

304-3 2 2 2 2 1 414-1 2 3 3 4 2 

304-4 1 1 1 1 1 414-2 2 2 2 3 3 

305 5 5 5 5 5 415-1 1 1 1 1 1 

306-1 2 2 2 2 1 416-1 1 1 1 2 1 

306-2 4 4 4 3 4 416-2 4 4 1 1 1 

306-3 1 1 1 1 1 417-1 2 2 2 1 2 

306-4 4 4 4 4 4 417-2 1 1 1 1 1 

306-5 1 1 1 1 1 417-3 1 1 1 1 1 

307-1 5 1 1 1 1 418-1 2 2 2 1 1 

308-1 2 2 2 2 2 419-1 1 1 4 1 1 

308-2 1 1 1 1 1 
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Bilaga 3: Bedömning av SCA 
1=Ingen information 2=Viss information 3=Ok information 

4=Nästan all information 5=Fullständig information 

GRI 200 

Ekonomi 

2008  2010  2012  2014  2016   GRI 400 

Sociala 

2008  2010  2012  2014  2016  

201-1 4 4 4 4 4 401-1 2 3 3 3 3 

201-2 3 3 4 4 4 401-2 2 3 3 3 3 

201-3 3 3 4 5 5 401-3 1 1 1 1 1 

201-4 1 1 2 2 2 402-1 1 1 1 1 1 

202-1 1 2 3 3 3 403-1 3 3 4 5 5 

202-2 2 2 2 2 2 403-2 2 4 4 5 5 

203-1 1 1 2 2 2 403-3 2 4 4 4 4 

203-2 1 2 2 2 3 403-4 1 4 4 4 4 

204-1 2 2 2 2 3 403-5 2 3 3 3 4 

205-1 2 2 3 5 5 403-6 1 3 3 4 4 

205-2 2 3 3 3 4 403-7 3 3 3 4 4 

205-3 3 4 4 4 4 403-8 1 1 4 4 4 

206-1 1 1 1 3 4 403-9 4 3 3 4 4 

 403-10 1 1 1 1 1 

GRI 300 

Miljö 

2008  2010  2012  2014  2016  404-1 3 3 3 3 3 

301-1 4 5 3 3 3 404-2 4 3 4 5 5 

301-2 4 4 5 5 5 404-3 3 2 3 3 3 

301-3 4 4 4 4 4 405-1 3 3 3 4 4 

302-1 4 4 5 5 5 405-2 1 2 2 1 4 

302-2 1 2 2 3 3 406-1 3 5 5 5 5 

302-3 1 1 1 1 1 407-1 4 2 3 3 3 

302-4 2 3 4 4 4 408-1 3 2 2 4 4 

302-5 1 1 1 2 2 409-1 2 2 2 2 4 

303-1 2 3 4 4 5 410-1 2 1 2 3 4 

303-2 2 2 3 3 3 411-1 1 2 2 3 1 

303-3 3 3 3 4 4 412-1 4 3 3 3 3 

303-4 3 3 3 3 3 412-2 2 2 2 3 2 

303-5 2 2 2 2 2 412-3 3 1 1 2 3 

304-1 2 2 2 3 3 413-1 3 2 4 4 4 

304-2 1 1 1 1 1 413-2 3 1 2 2 2 

304-3 1 1 1 3 3 414-1 2 2 2 3 3 

304-4 1 1 1 1 1 414-2 4 2 3 3 3 

305 4 4 4 4 4 415-1 1 1 1 1 1 

306-1 3 3 3 4 4 416-1 2 2 3 3 3 

306-2 3 3 3 4 4 416-2 1 1 1 2 2 

306-3 1 1 1 1 1 417-1 2 2 3 3 3 

306-4 1 1 1 1 1 417-2 1 1 1 1 1 

306-5 1 1 1 1 2 417-3 1 1 1 1 1 

307-1 1 1 2 1 2 418-1 1 1 1 1 1 

308-1 2 2 2 2 2 419-1 1 1 3 1 5 

308-2 1 1 1 1 1 
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Bilaga 4: Bedömning av Sveaskog 
1=Ingen information 2=Viss information 3=Ok information        

4=Nästan all information 5=Fullständig information 

GRI 200 

Ekonomi 

2008  2010  2012 2014 2016   GRI 400 

Sociala 

2008  2010  2012  2014  2016  

201-1 4 4 4 4 4 401-1 2 3 3 5 5 

201-2 4 4 4 5 5 401-2 3 3 3 2 2 

201-3 3 3 3 4 4 401-3 1 1 1 1 1 

201-4 2 2 2 2 2 402-1 1 1 1 1 1 

202-1 1 1 1 1 1 403-1 1 2 2 2 2 

202-2 1 1 1 1 1 403-2 1 1 1 2 2 

203-1 4 4 5 1 1 403-3 2 2 2 2 2 

203-2 3 3 2 1 1 403-4 1 1 1 1 1 

204-1 1 1 1 1 1 403-5 2 2 1 2 3 

205-1 3 3 3 4 4 403-6 1 1 1 1 1 

205-2 2 3 4 2 2 403-7 2 3 3 3 4 

205-3 1 5 5 1 1 403-8 1 1 1 1 1 

206-1 1 4 4 1 1 403-9 3 3 3 3 3 

 403-10 1 3 2 1 2 

GRI 300 

Miljö  

2008 2010  2012 2014 2016 404-1 3 3 3 3 4 

301-1 1 1 1 1 1 404-2 2 3 4 3 3 

301-2 1 1 1 3 3 404-3 2 3 3 3 4 

301-3 1 1 1 3 3 405-1 3 4 5 5 5 

302-1 3 3 3 4 4 405-2 5 5 5 5 5 

302-2 1 1 1 1 1 406-1 2 4 4 4 5 

302-3 1 1 1 1 1 407-1 2 4 4 3 4 

302-4 2 2 2 2 2 408-1 1 3 3 3 3 

302-5 1 1 1 1 1 409-1 1 3 3 3 3 

303-1 1 1 1 1 1 410-1 1 1 4 1 1 

303-2 1 1 1 1 1 411-1 2 3 3 1 1 

303-3 1 1 1 1 1 412-1 1 1 1 1 1 

303-4 1 1 1 1 1 412-2 1 2 5 1 1 

303-5 1 1 1 1 1 412-3 1 1 1 1 1 

304-1 2 2 2 2 2 413-1 2 2 3 2 3 

304-2 2 2 3 3 5 413-2 2 2 2 3 3 

304-3 3 4 4 4 2 414-1 2 3 3 4 4 

304-4 1 3 2 1 3 414-2 1 1 1 1 1 

305 5 5 5 5 5 415-1 1 5 5 1 1 

306-1 1 1 1 1 3 416-1 1 1 1 1 1 

306-2 1 4 1 1 1 416-2 1 1 1 1 1 

306-3 1 1 1 1 1 417-1 2 2 2 1 1 

306-4 1 3 2 2 1 417-2 3 3 3 1 1 

306-5 1 2 4 3 4 417-3 1 2 2 1 1 

307-1 1 4 5 1 1 418-1 1 4 4 1 1 

308-1 1 4 5 4 5 419-1 1 4 4 1 1 

308-2 1 2 3 3 4 
 


