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Definitioner till introduktionskapitlet 

I detta avsnitt visar vi definitioner på olika uttryck som behandlas i det inledande 
kapitlet. Detta för att underlätta och öka förståelsen för läsaren. 
 
GRI: Global Reporting Initiative är en oberoende intresseorganisation som bildades 
1997 av ett antal företag och organisationer som då tillhörde The Coalition for 
Enviromentallt Responsable Economies (CERES), och är idag ett officiellt samarbetes 
center med United Nations Miljö Program (UNEP) och Global Compact, där FN:s 
generalsekreterare Kofi Annan är verksam. GRI:s uppdrag är att utveckla och sprida 
globalt applicerbara riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 
 
CSR: EU- kommissionens definition av CSR är: ”ett begrepp som innebär att 
företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 
verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver” 
 
Hållbarhetsredovisning: Hållbarhetsredovisningen syftar till att beskriva hur vi ska 
klara att balansera de sociala, ekonomiska frågorna samt miljöfrågorna i världen så att 
vår långsiktiga överlevnad inte hotas 
 
Agenda 21: I stället var det på mitten av 1980-talet som FN genomförde ett projekt 
som kom att kallas Brundtlandkommissionen med Gro Harlem Brundtland i spetsen, 
som hade sin slutpunkt i mötet i Rio 1992. Där man fastställde deklarationen Agenda 
21, som skulle vara en agenda för det 21:a århundradet. Det var här som ”Hållbar 
utveckling” blev accepterat som begrepp och fick dess definition: ”Varaktig hållbar 
utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers förmåga att klara sina behov”. Den slutsats man drog utifrån Agenda 21 
var att miljön, ekonomin och de sociala aspekterna hänger ihop, för att lösa den ena 
frågan måste den andra vara uppfylld.. Det vill säga världens miljö kan inte räddas om 
inte de globala sociala frågorna som till exempel fattigdom kan åtgärdas. Och de 
sociala frågorna kan i sin tur inte lösas om inte ekonomin växer. 
 
Global Compact: I juli år 2000 vid FN:s millennium summering lanserades The 
Global Compact som var ett incitament till världens företag att bidra till en hållbar 
utveckling genom att följa tio principer i sin verksamhet. Dessa principer behandlar 
de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt och miljö. 
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Sammanfattning 
 
Under år 2001 skedde en stor börsnedgång som tillsammans med flera 
redovisningsskandaler gjorde att nya trender framträdde inom redovisningen och 
bolagsrapporteringen. I och med dessa skandaler blev intressenterna mer försiktiga, 
och deras förtroende för företag minskade. För att återupprätta förtroendet blev 
företagen tvungna att gå mot en större öppenhet i sin redovisning. Det blev allt 
viktigare för företagen att bevisa att det inte fanns några oegentligheter i företaget, 
samt att man hade en bra ägarstruktur. 
 
Även medias framlyftande av företags etiska och sociala ansvar har kommit i 
hetluften. Rubriker som "Lungsjuka syr kläder åt modejätten" eller "Barnslavar 
skördar kakaobönor" är typer av rubriker som skadar företagens varumärke och är 
dålig publicitet, vilket företagen med dagens konkurrens inte har råd med. Därför har 
det blivit allt viktigare för företag att granska alla led i företagets organisation för att 
säkerställa att leverantörer, producenter med flera uppfyller uppsatta krav. Om företag 
gör detta minskas risken för att få dålig publicitet. Detta ledde till en efterfrågan på 
riktlinjer för hur man ska redovisa det sociala ansvaret. År 1997 bildades GRI av ett 
antal företag och organisationer som då tillhörde The Coalition for Enviromentallt 
Responsable Economies (CERES). I juni 2000 publicerade GRI sina första riktlinjer 
för hållbarhetsredovisningen. Dessa riktlinjer har till stor del använts av de företag 
som redovisar hållbarhetsredovisningen.  
 
Redovisningen av socialt ansvar har kritiserats för att det inte finns tillräckligt precisa 
regleringar om hur redovisningen ska ske. GRI har arbetat med att få fram klara 
riktlinjer för denna redovisning. Men kritik mot hållbarhetsredovisningen har till viss 
del kvarstått då informationen kan uppfattas som subjektiv och svår att mäta, vilket 
leder till att jämförelser företag emellan blir problematiska. Kritik har även riktats mot 
företagens hållbarhetsredovisning då den anses vara ett reklamblad där företaget 
framhåller sina goda sidor och undanhåller sådan information som får företaget att 
framstå i dålig dager.  
 
Vi har med bakgrund av ovanstående valt att utifrån GRI:s riktlinjer titta på hur 
redovisningen av företagens sociala ansvar har utvecklats i GRI-anslutna respektive 
icke GRI-anslutna företag. Vi har utifrån GRI:s sociala indikatorer individuellt 
betygsatt företagens rapporter för att sedan tillsammans gå igenom våra 
betygsbedömningar och sammanställt dessa på ett konsekvent sätt. 
 
Vår betygsbedömning har gett klara indikationer på att det skett en kraftig utveckling 
av de GRI-anslutna företagen medan de icke GRI-anslutna företagen har haft en 
svagare utveckling. Vi har även i vår undersökning sett att GRI:s riktlinjer har haft en 
positiv påverkan på de anslutna företagens redovisning när det gäller det sociala 
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ansvaret. Då de anslutna företagens redovisningar är mer utförliga och beskrivande 
enligt vad GRI:s riktlinjer efterfrågar. Detta leder även till trovärdigare rapporter och 
öppnare redovisning vilket intressenterna efterfrågar. 



  

 5

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING____________________________________________________________ 8 

1.1 BAKGRUND ____________________________________________________________ 8 
1.2 PROBLEMDISKUSSION____________________________________________________ 9 
1.3 FRÅGESTÄLLNING______________________________________________________ 10 
1.4 SYFTE________________________________________________________________ 10 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ______________________________________________________ 10 

2. METOD_______________________________________________________________ 11 

2.1 METODANSATS ________________________________________________________ 11 
2.2 POSITIVISM OCH HERMENEUTIK __________________________________________ 12 
2.3 UNDERSÖKNINGSMETOD ________________________________________________ 14 
2.4 FALLSTUDIER _________________________________________________________ 14 
2.4.1 MOMENT 1– PLANERING OCH UPPLÄGGNING ________________________________ 15 
2.4.2 MOMENT 2– EMPIRI OCH ACCESS TILL VERKLIGHETEN ________________________ 15 
2.4.3 MOMENT 3– ANALYS, TOLKNING, TEORIKOPPLING OCH SLUTSATSER _____________ 16 
2.4.4 MOMENT 4– KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSBEDÖMNING __________________ 17 
2.4.5 MOMENT 5– ATT KOMMUNICERA FORSKNING OCH FORSKNINGSRESULTAT ________ 17 
2.6 KÄLLKRITIK __________________________________________________________ 18 
2.6.1 TENDENSKRITIK_______________________________________________________ 18 
2.6.2 SAMTIDIGHET ________________________________________________________ 18 

3. TEORETISK REFERENSRAM___________________________________________ 19 

3.1 DEFINITION AV CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ________________________ 19 
3.1.1 DEFINITIONER UNDER 1950-TALET ________________________________________ 19 
3.1.2 DEFINITIONER UNDER 1960-TALET ________________________________________ 19 
3.1.3 DEFINITIONER UNDER 1970-TALET ________________________________________ 21 
3.1.4 DEFINITIONER UNDER 1980-TALET ________________________________________ 21 
3.1.5 DEFINITIONER UNDER 1990-TALET ________________________________________ 22 
3.2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY _____________________________________ 22 
3.2.1 BAKGRUND __________________________________________________________ 22 
3.3 FÖRETAGEN I SAMHÄLLET _______________________________________________ 24 
3.4 REGELVERK___________________________________________________________ 26 
3.5 GLOBAL REPORTING INITIATIVE__________________________________________ 27 
3.5.1 BAKGRUND __________________________________________________________ 27 
3.5.2 GENERELL BESKRIVNING AV RIKTLINJERNA _________________________________ 28 
3.5.3 REDOVISNINGSPRINCIPER _______________________________________________ 29 
3.5.4 RAPPORTENS INNEHÅLL ________________________________________________ 31 
3.6 SOCIALT ANSVAR UR FÖRETAGENS PERSPEKTIV _____________________________ 33 
3.6.1 MOTIV FÖR ANSVARSTAGANDE___________________________________________ 33 
3.6.2 GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR____________________ 33 
3.6.3 LEDNINGSSYSTEM FÖR SOCIALT ANSVAR ___________________________________ 34 

4. EMPIRI _______________________________________________________________ 36 

4.1 UPPBYGGNAD AV EMPIRI ________________________________________________ 36 



  

 6

4.2.1 ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH ANSTÄNDIGT ARBETE __________________________ 37 
4.2.2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ______________________________________________ 38 
4.2.3 SAMHÄLLE___________________________________________________________ 38 
4.2.4 PRODUKTANSVAR _____________________________________________________ 38 
4.3 RAPPORTBEDÖMNING___________________________________________________ 39 
4.3.3 FOLKSAM____________________________________________________________ 39 
4.3.2 FÖRENINGSSPARBANKEN (FSB) __________________________________________ 41 
4.3.4 H&M _______________________________________________________________ 43 
4.3.1 SAS ________________________________________________________________ 44 
4.3.8 SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) _________________________________________ 46 
4.3.9 ASSA ABLOY _________________________________________________________ 48 
4.3.7 ASTRA ZENECA _______________________________________________________ 51 
4.3.10 JM ________________________________________________________________ 52 
4.3.5 SARDUS _____________________________________________________________ 54 
4.3.6 SCANIA _____________________________________________________________ 55 

5. ANALYS ______________________________________________________________ 58 

5.1 ÖVERSIKT ____________________________________________________________ 58 
5.2 ANALYS AV GRI-ANSLUTNA FÖRETAG _____________________________________ 58 
5.2.1 FOLKSAM____________________________________________________________ 59 
5.2.2 FSB ________________________________________________________________ 59 
5.2.3 H&M _______________________________________________________________ 60 
5.2.4 SAS ________________________________________________________________ 61 
5.2.5 SCA ________________________________________________________________ 62 
5.3 ANALYS AV ICKE GRI-ANSLUTNA FÖRETAG_________________________________ 63 
5.3.1 ASSA ABLOY _________________________________________________________ 63 
5.3.2 ASTRA ZENECA _______________________________________________________ 64 
5.3.3 JM _________________________________________________________________ 65 
5.3.4 SARDUS _____________________________________________________________ 65 
5.3.5 SCANIA _____________________________________________________________ 66 
5.4 JÄMFÖRELSE AV GRI-ANSLUTNA FÖRETAG OCH ICKE GRI-ANSLUTNA FÖRETAG __ 67 

6. SLUTSATS ____________________________________________________________ 69 

6.1 UTVECKLINGEN I REDOVISNINGEN AV SOCIALT ANSVAR ______________________ 69 
6.2 GRI:S BETYDELSE FÖR UTVECKLINGEN ____________________________________ 69 
6.3 UNDERSÖKNINGSKRITIK ________________________________________________ 69 
6.4 AVSLUTANDE REFLEKTION ______________________________________________ 70 
6.5 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER PÅ OMRÅDET ___________________________ 71 

7. KÄLLFÖRTECKNING__________________________________________________ 72 

7.1 JOURNALER ___________________________________________________________ 72 
7.2 RIKTLINJER ___________________________________________________________ 72 
7.3 BÖCKER ______________________________________________________________ 72 
7.4 ÅRSREDOVISNINGAR OCH CSR-RAPPORTER ________________________________ 73 
7.5 INTERNET KÄLLOR _____________________________________________________ 73 
7.6 ARTIKLAR ____________________________________________________________ 74 
7.7 OPUBLICERADE HANDLINGAR ____________________________________________ 74 
7.8 SEMINARIUM __________________________________________________________ 74 



  

 7

BILAGOR _______________________________________________________________ 75 

BILAGA 1- UTDRAG UR GRI:S SOCIAL PERFORMANCE INDICATORS ________________ 75 
BILAGA 2- BETYGSBEDÖMNING______________________________________________ 78 



  

 8

1. Inledning 

I detta kapitel behandlas ämnesval samt en introduktion till ämnet i stort. När läsaren 
fått en inblick i ämnet förs sedan en diskussion som avslutas i en problemformulering. 
Vi avslutar kapitlet med att presentera syftet samt de avgränsningar som vi valt att 
göra i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Samhällsintresset för miljöfrågor ökade kraftigt på 1960-talet då Rachel Carson kom 
ut med sin bok ”Silent spring” (1962). Boken var en väckarklocka för intresset för 
miljöfrågorna och människans relation till miljön. Hon målade upp en skräckbild av 
hur det kunde bli om människan inte tog tag i miljöfrågor och engagerade sig i miljön. 
Bidraget ledde till att samhället efterfrågande mer miljötänkande hos företagen, som 
tidigare bara sett sin situation i ekonomiska termer. Samhällets efterfrågan på 
miljötänkande ledde till heta miljödebatter samt att ett antal miljöorganisationer 
bildades. Ett ytterligare steg i miljötänkandet togs när miljöpartiet bildades 1981, med 
miljön som honnörsord. Även medieintresset vaknade för miljöfrågorna, och det kom 
många larmrapporter om säldöd, koralldöd med mera. Detta ledde till en internationell 
överenskommelse i form av Riokonferensen 1992. Konferensen utmynnade i Agenda 
21 som i stort sett hela världens länder skrev under. Agenda 21 behandlade samspelet 
mellan människa och natur, samt att säkra naturen för framtiden i en 
hållbarutveckling.1  
 
I och med att miljöfrågorna har blivit viktigare har efterfrågan på miljörapporter i 
företagens redovisningar ökat, i dagsläget har merparten av alla börsnoterade företag 
en separat miljöredovisning. De företagsskandaler som uppdagats på 2000-talet hos 
bland annat Enron, Worldcom har lett till nya trender. Nu mera räcker det inte med 
miljöredovisning utan nu på senare tid har hållbarhetsredovisning tillkommit för att 
företagen skall kunna påvisa sitt ansvarstagande. I hållbarhetsredovisning innefattas 
miljöredovisningen, men även sociala, etiska och ekonomiska aspekter ska tas upp.  
I dagsläget läget finns det inga etablerade regler för hållbarhetsredovisningen så som 
det för finns för finansiellrapportering. Däremot finns det utvecklade 
rekommendationer om hur man kan redovisa hållbarheten, dessa riktlinjer är 
utformade av Global Reporting Initiative (GRI). GRI:s riktlinjer har blivit vida 
accepterade och de flesta börsbolag använder sig av riktlinjerna när dom upprättar 
hållbarhetsredovisningen.2 Många företag har även insett konkurrensfördelar i en 
stark hållbarhetsredovisning, då man visar utåt att man tar miljö, socialt och etiskt 

                                                
1 Balans nr2 2005 ”Vem vill revidera socialt ansvar?” 
2 Balans nr11, 2003 ”Från "Tyst vår" till krav på oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar” 



  

 9

ansvar.3 Hållbarhetsrapporterna skapar en ökad trygghet då man får en större 
öppenhet och inblick i företagens verksamhet, vilket också minskar riskerna för 
intressenterna. Idag finns det många undersökningar som visar på samband mellan 
starka varumärken och hållbarhetsrapporter, de starkaste varumärkena på marknaden 
har nästan alla någon forma av hållbarhetsredovisning.4  
 
Men det sociala ansvars tänkandet startades långt tidigare, forskare har funnit spår 
långt tillbaka i tiden redan till 1600-talet byggdes det i Uppland upp samhällen kring 
vallonbruken och brukspatronerna kände ett stort socialt ansvar kring sina bruk och 
upprättade skolor, sjukhus, ålderdomshem med mera. Åtgärderna gjordes för att ge de 
som bodde i dessa samhällen en bra och trygg miljö detta skriver O, Isaksson i sin bok 
”Vallonbruk i Uppland” (1995).  
 

1.2 Problemdiskussion 

Under år 2001 skedde en stor börsnedgång som tillsammans med flera 
redovisningsskandaler gjorde att nya trender framträdde inom redovisningen och 
bolagsrapporterna. I och med dessa skandaler blev intressenterna mer försiktiga med 
sitt förtroende till bolagen och det ledde till att företagen blev tvungna att gå mot en 
större öppenhet i bolagen. Det blev allt viktigare för företagen att bevisa att det inte 
fanns några oegentligheter i företaget, samt att man hade en bra ägarstruktur.5 
 
Även medias framlyftande av företags etiska och sociala ansvar har kommit i 
hetluften. Rubriker som "Lungsjuka syr kläder åt modejätten" eller "Barnslavar 
skördar kakaobönor" är typer av rubriker som skadar företagens varumärke och är 
dålig publicitet, vilket företagen med dagens konkurrens inte har råd med. Därför har 
det blivit allt viktigare för företag att granska alla led i företagets organisation för att 
säkerställa att leverantörer, producenter med flera uppfyller uppsatta krav. Om företag 
gör detta minskas risken för att få dålig publicitet. Detta ledde till en efterfrågan på 
riktlinjer för hur man ska redovisa det sociala ansvaret. År 1997 bildades GRI av ett 
antal företag och organisationer som då tillhörde The Coalition for Enviromentallt 
Responsable Economies (CERES). I juni 2000 publicerade GRI sina första riktlinjer 
för hållbarhetsredovisningen. Dessa riktlinjer har till stor del använts av de företag 
som redovisar hållbarhetsredovisningen.  
 
De ledande företagen inom hållbarhetsredovisning har även utarbetat en 
uppförandekod som beskriver i detalj hur företagets miljö-, etik- och socialpolicy ser 
ut och vad man gör för att förbättra denna. Utformningen av denna uppförande kod är 

                                                
3 ”Taking responsibility” , Marketing (UK); 4/12/2006 
4 Balans nr 8-9 2005 “Riskerna inte enbart finansiella - dags för hållbarhetsredovisning” 
5 http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_4315256.asp 
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mycket tidskrävande och komplicerad då den ska kunna appliceras på hela bolaget i 
alla länder som dom är verksamma inom. Detta leder till svårigheter då länder har 
olika nivåer av social standard, olika regler, lagar och mycket mer.6 
 
Redovisningen av socialt ansvar har kritiserats för att det inte finns tillräckligt precisa 
regleringar om hur redovisningen ska ske. GRI har här hjälpt till att få fram klara 
riktlinjer för denna redovisning. Men kritik mot hållbarhetsredovisningen har till viss 
del kvarstått då informationen kan uppfattas som subjektiv och svår att mäta, vilket 
leder till att jämförelser företag emellan blir problematiska. Kritik har även riktats 
mot företagens hållbarhetsredovisning, då den anses vara ett reklamblad där företaget 
framhåller sina goda sidor och undanhåller sådan information som får företaget att 
framstå i dålig dager.  
 

1.3 Frågeställning 

Hur har redovisningen av socialt ansvar utvecklats hos GRI-anslutna samt icke GRI-
anslutna företag de senaste fyra åren? 
 

1.4 Syfte 

Denna magisteruppsats syftar till att undersöka hur redovisningen av socialt ansvar 
utvecklats, samt jämföra utvecklingen mellan GRI-anslutna företag och icke GRI-
anslutna företag. Vi vill med denna uppsats ge läsaren en bild över hur redovisningen 
av det sociala ansvaret utvecklats de senaste åren. Samt att ge läsaren en ökad 
förståelse om begreppet CSR. 
 

1.5 Avgränsningar 

Vi har i vår uppsats valt att avgränsa oss till att titta på utvecklingen hos tio företag 
som är registrerade på Stockholms A-lista. Då vi tittar på utvecklingen av dessa 
företag har vi valt att utgå från GRI:s riktlinjer i vår bedömning av företagen. Detta 
har gjort att det är utifrån dessa riktlinjer som vi har satt våra betyg. Vi har således 
inte tagit hänsyn till andra delar av företagens redovisning av det sociala ansvaret än 
de sociala indikatorer som GRI efterfrågar. 
 

                                                
6 Balans nr 11 2003, ”Från Tyst vår  till krav på oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar”    
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2. Metod 

I detta kapitel behandlas vetenskapligt synsätt samt de metodval som gjorts. Vidare 
behandlas även tillämpningen av fallstudier. 
 

2.1 Metodansats 

När en forskare ska samla in data, måste han vara på det klara över vilken 
metodansats han skall använda sig av. Här brukar nämnas två olika ansatser som 
forskare brukar använda sig av, induktiv eller deduktiv datainsamling. I den induktiva 
ansatsen utgår man från empirin och går sedan till teorin. Idealet i denna ansats är att 
forskaren går ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar och på denna väg samlar 
in all relevant information för att sedan sortera den data som man fått in. I och med att 
forskaren i denna ansats inte har några förutfattade meningar och förväntningar skulle 
det kunna leda till att forskaren lättare återger en korrekt bild av verkligheten. Det 
finns dock kritik till denna ansats som menar att en forskare aldrig kan gå ut i 
verkligheten och göra en undersökning utan att ha några förutfattade meningar.7 
 
Den andra ansatsen, deduktiv ansats, kommer vi att utgå ifrån i vår uppsats. I denna 
ansats utgår vi från teorier och går sedan ut i empirin. Forskare som utgår i från detta 
synsätt hävdar att det är det bästa sättet att arbeta på för att skaffa sig förväntningar 
om hur verkligheten ser ut, för att därefter gå ut och se om dessa förväntningar 
stämmer överens med verkligheten. Även detta synsätt har fått kritik. Denna kritik 
riktas främst mot att datainsamling i den deduktiva ansatsen oundvikligen leder till att 
forskaren enbart letar efter den informationen som han finner relevant, och som 
tenderar att ge stöd till de förväntningar forskaren hade när undersökningen inleddes. 
Genom att utgå från de förväntningar vi hade i början av undersökningen begränsar vi 
informationen och således riskerar vi att förbise viktig information som kanske hade 
ändrat utslaget av undersökningen.8 
 
I vår deduktiva metodansats kommer vi att behöva analysera och tolka all information 
vi får. Vår undersökning kommer att bestå av flera tolkningsprocesser. Dessa är: 
* Tolkningsnivå 1: Vi har här en uppfattning av verkligheten och standardiserar den i 
form av betygskriterier för bedömning av årsredovisningarna.                                                                     
* Tolkningsnivå 2: I denna tolknings del tolkar vi hur årsredovisningarna gett svar på 
de delar som GRI:s riktlinjer efterfrågar. 
* Tolkningsnivå 3: I denna fas tolkar läsaren det resultat vi kommit fram till och drar 
sina egna slutsatser kring det resultat vi kommit fram till. 
 

                                                
7 Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?” (2002) s. 34f 
8 Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?” (2002)s. 34ff 
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2.2 Positivism och Hermeneutik 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och strävar efter absolut 
kunskap/sanning. Positivismen vill kvantifiera resultat och använder sig gärna av 
statistik. Synen grundar sig på att man rensar bort allt man trott sig veta men 
egentligen inte vet och då får man en kärna av hårda fakta kvar, denna fakta är 
vetenskap. Förklaring är viktigare än förståelse enligt positivisterna.9 Vår 
undersökning strävar inte efter absolut kunskap/sanning, utan efter att skapa förståelse 
för en företeelse. Vi har använt oss av statistik i uppsatsen för att kunna se 
utvecklingen i företagens redovisning av socialt ansvar. Statistiken ser vi i det här 
fallet inte som absolut sanning, utan som ett hjälpmedel för att få fram skillnader i 
företagens rapporter. Således kommer vi inte att använda oss av ett positivistiskt 
synsätt. 
 
Metoden som hermeneutiken utgår ifrån är tolkning. Hermeneutikens syfte är att öka 
förståelsen och tolkning är kunskapsformen som ska leda till denna förståelse.  De 
hermeneutiska vetenskaperna söker efter möjliga innebörder hos studieobjektet.10 
Objekten studeras som texter och språk, men även handlingar och icke-språkliga 
uttryck studeras i sina meningssammanhang. I uppsatsen är företagens rapporter det 
objekt som skall studeras. Den hermeneutiska processen omfattar fyra huvudmoment: 
tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Tolkning ses som översättning som 
förmedling av innebörder och betydelser. Tolkning är när man presenterar sin 
förståelse. Det finns olika slags förståelse, en ytlig och en mer djupgående. Den 
djupgående förståelsen är av en sådan natur som berör och förändrar min livsstil och 
existens, så kallad hermeneutisk förståelse. Grunden och förutsättningen för att vi ska 
kunna förstå något är förförståelse. Detta kan formuleras som: ”Vi kan inte förstå utan 
att redan ha förstått.” I förförståelsen hos en människa ingår bland annat språk och 
begrepp, trosuppfattning och föreställningar samt personliga erfarenheter. 
Förförståelsen är därmed aldrig neutral utan har en riktning. Tolkningar innehåller 
ofta förklaringar eller bygger på dem. Det sammanhänger med att förstå, och omvänt: 
för att kunna förklara något måste vi först ha förstått det vi förklarar. Förklaring och 
förståelse har således en nära relation.11  
 
När förståelse uppstår kan den hermeneutiska processen gå vidare. Processen pendlar 
mellan närhet och distans, förklaring och förståelse. Det är i tolkningen som vi 
slutligen lägger fram vår förståelse, modifierad, tydliggjord eller utlöst av 
förklaringar. Tolkning är syntesen mellan förklaring och förståelse, och förförståelsen 
är grunden som den hermeneutiska processen vilar på.12  
 
                                                
9 http://www.edu.kristianstad.se 
10 Gustavsson B, Kunskapande metoder (2004) s. 72 
11 Gustavsson B, Kunskapande metoder (2004) s. 74ff 
12 Gustavsson B, Kunskapande metoder (2004) s. 75f 
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Vi har alltid en förförståelse om det vi ska studera beroende på tidigare erfarenheter, 
vilket leder till att den första förståelsen som vi tolkar är förenklad. Vid den första 
tolkningen kommer vi snart upptäcka att den behövs nyanseras. Vi har i det här skedet 
för lite kunskap om det vi granskar. Materialet gås igenom igen för att se den tolkade 
delens relation till helheten. Hela tiden kommer denna pendling mellan del och helhet 
förekomma för att belysa delarna utifrån helheten. Allt eftersom kommer vårt 
perspektiv och därigenom vår förförståelse att ändras. Pendlingen leder till att vi får 
nya utgångspunkter, det är utifrån dessa som vi lägger fram vår förståelse i en ny 
tolkning. Med vår nya förförståelse går vi vidare med materialet. Förfarandet som nu 
genomgås kallas för den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln tar inte 
hänsyn till de kraftiga svängningarna mellan del och helhet. För att komma åt 
svängningarna kan man använda sig av den hermeneutiska spiralen, som på ett 
tankeväckande sätt fångar tolkning och förståelse som process. 

 
Figur 3.2. Den hermeneutiska spiralen (Egen bild.)  
 
Det hermeneutiska arbetet är rörligt och dynamiskt, processen leder till att ny eller i 
bästa fall fördjupad eller utvidgad förståelse. Ett hermeneutiskt arbete ska leda till 
förståelsetillväxt och vägen dit är den hermeneutiska spiralen.13 Då vi i vår 
undersökning vill se på hur redovisningen av det sociala ansvaret utvecklats kommer 
ett hermeneutiskt synsätt att bli tillämpbart.  

                                                
13 Gustavsson B, Kunskapande metoder (2004)  s. 77f 
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2.3 Undersökningsmetod 

Vid en hårdragning kan det sägas att det finns två olika metoder att använda här, 
kvantitativ och kvalitativ metod. Men den ena metoden utesluter inte den andra. I den 
kvantitativa metoden standardiseras informationen vilket gör materialet lättare att 
behandla med hjälp av datorer. Och man tar ofta hjälp av numeriska tal för att gradera 
olika svarsalternativ. Ofta så består undersökningarna av frågeformulär med givna 
svar, vilket även detta gör det lättare att standardisera och göra statistiska 
undersökningar med materialet. Den kvantitativa metoden har ofta en klarare start- 
och slutpunkt och går därför lättare att avgränsa än vid en kvalitativ metod. 
Nackdelarna med denna typ av undersökning är att den kan ge undersökningen en 
ytlig prägel, eftersom den oftast behandlar ett stort antal respondenter. Ett 
standardiserat frågeformulär kan även leda till att undersökaren i förväg definierar vad 
som är relevant att besvara. Det kan även vara svårt att fånga upp komplexa frågor i 
denna typ av undersökningar.14 
   
I den kvalitativa metoden sätter man få begränsningar på de svar respondenten ger. 
Här läggs det stor vikt vid detaljer och nyanser som varje uppgiftslämnare ger. Detta 
leder till en större öppenhet. I denna metod används ofta intervjuer eller studieobjekt 
för att få detaljerade och utförliga svar. Nackdelarna med denna typ av 
undersökningssätt är att det är resurskrävande då intervjuer och empiriinsamling är 
tidskrävande. Det kan även vara svårt att tolka den information som framkommer på 
grund av den nyansrikedomen som finns. Även tolkningarna av respondenternas svar 
blir svårare då det finns mycket som påverkar deras sätt att svara på frågor.15 
 
Vi har använt oss av både den kvantitativa och kvalitativa metoden. Först använde vi 
den kvantitativa metoden för att betygssätta de olika delarna av det sociala ansvaret i 
årsredovisningen och CSR-rapporterna utifrån GRI:s riktlinjer. För att få en ytlig 
överblick över utvecklingen. Efter det övergick vi till en mer kvalitativ granskning när 
vi gick in mer i djupet på bakomliggande faktorer till utvecklingen och varför 
redovisningen utvecklats som den gjort. För detta så har vi vår teori samt 
årsredovisningar till hjälp. 
 

2.4 Fallstudier 

Enligt Evert Gummesson så innebär fallstudiebaserad forskning att ett eller flera fall 
från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskningen, särskilt när 
kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa 

                                                
14 Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?” (2002) s. 46ff 
15 Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?” (2002)  46ff 
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fenomen. Men en fallstudie behöver inte bara vara ett underlag för forskning, där 
fallen ger empiriskt data som sedan kan analyseras och tolkas. En fallstudie kan till 
exempel även användas som exempel och illustration eller användas i 
undervisningssyfte.  
 
Man brukar även dela in fallstudiebaserad forskning i olika moment. Dessa kan ses 
som sekventiella men är ofta iterativa, det vill säga att man hoppar fram och tillbaka 
mellan de olika momenten. De moment som brukar ingå i en fallstudie är: 
Moment 1- Planering och uppläggning 
Moment 2- Empiri och access till verkligheten 
Moment 3- Analys, tolkning, teorikoppling och slutsatser 
Moment 4- Kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning 
Moment 5- Att kommunicera forskning och forskningsresultat 
 
Här nedan kommer vi att beskriva hur vi följer och bejakar dessa moment.16 

2.4.1 Moment 1– Planering och uppläggning 

Syftet med detta moment är att få en överblick av uppsatsen och att göra en inledande 
bedömning av vad som ska göras, hur det ska göras, samt när det ska göras. I och med 
detta får vi en färdplan över hur arbetsgången. 

Urval 
Vi har valt att basera undersökningen på fem GRI-anslutna företag och fem icke GRI-
anslutna företag, för att se hur redovisningen av socialt ansvar utvecklats över tiden 
för GRI-anslutna företag respektive icke GRI-anslutna företag. De GRI-anslutna 
företag vi har valt att undersöka är: H&M, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), 
SAS, Folksam och Föreningssparbanken (FSB). De icke GRI-anslutna företagen är: 
Sardus, Scania, Assa Abloy, Astra Zeneca och JM. De valda företagen är registrerade 
på Stockholmsbörsens A-lista, vilket motiverar att dessa företag är stora och har en 
hög redovisnings nivå.  

2.4.2 Moment 2– Empiri och access till verkligheten 

I samhällsvetenskaperna finns det sällan data som passar in direkt på den fallstudie 
forskaren gör, därför är det viktigt att man får tillgång till verkligheten och att man 
använder de datakällor som passar in i just vår fallstudie, här finns både primär- och 
sekundärdata som behandlas nedan. I vårt fall kommer vi enbart att använda oss 
sekundärdata. 

                                                
16 Gustavsson B, Kunskapande metoder (2004) s.115ff 
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Undersökningsmetod 
I vår undersökningsmetod har vi lagt fokus på sociala redovisningar som de utvalda 
företagen har i sina årsredovisningar respektive CSR-rapporter, och utifrån dessa 
bygga upp våra bedömningar. Dessa kartläggningar av ovanstående redovisningar 
kommer att ge läsaren en statistiskbild av hur utvecklingen skett utifrån GRI:s 
riktlinjer.  

Datainsamling 
I arbetet har vi undersökt hur redovisningen av det sociala ansvaret har utvecklats. 
Genom att gå på föreläsningar i ämnet samt granska årsredovisningar CSR-rapporter 
samt annat skrivet material inom ämnet vill vi försöka skildra utvecklingen av dessa 
rapporter på bästa sätt. Vid datainsamling används ofta primärdata och sekundärdata. 
Dessa två kan med fördel kombineras för att uppnå ett bra resultat i datainsamlandet.17  

Primärdata 
Med primärdata menas informationskällor som samlas in för ett specifikt syfte, i det 
här fallet uppsatsen. Hit kan intervjuer med mera räknas in. Då vår undersökning 
bygger på en fallstudie på årsredovisningar har vi ingen information som är direkt 
riktad för vårt arbete.  

Sekundärdata 
Sekundärdata är sådan information som redan är skriven och publicerad i andra syften 
än vår uppsats men som ändå är relevanta. Vi har använt oss av sekundärdata för att få 
kunskap om tidigare forskning på området. I arbetet har främst böcker, artiklar men 
även föreläsningar och seminarium inom hållbarhetsredovisning och då främst med 
inriktning på socialt ansvar använts. Vi har även lagt fokus på de undersökta 
företagens årsredovisningar och CSR-rapporter, då detta är underlaget för vår 
undersökning. 

2.4.3 Moment 3– analys, tolkning, teorikoppling och slutsatser 

I detta moment går forskaren från rådata och beskrivning till att behandla data så att 
det får mening och kan leda till slutsatser och resultat. I detta moment är nyckeln 
jämförelse. För oss har det främst varit att jämföra data vi fått fram från granskningen 
av varje företags årsredovisningar och CSR-rapporter, jämföra redovisningarna med 
varandra, jämföra observationer och slutsatser, jämföra vår insamlade data med 
existerande teori och så vidare. Detta utvecklas mer i analys och slutsats.  

                                                
17 Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?” (2002) s.152ff 
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2.4.4 Moment 4– kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning 

I detta moment behandlas hur vi på bästa sätt säkrat kvaliteten under arbetets gång 
och i alla data som vi samlar in. Här kommer begreppen validitet och reliabilitet in 
och hur vi behandlar dessa. 

Validitet och reliabilitet 
Vid mätning av validitet så mäts eller bedöms det om mätningarna blir uppfyllda på 
ett bra sätt. Det vill säga hur stor giltighet och relevans det finns i informationen. 
Validiteten skiljer sig mellan kvalitativa och kvantitativa studier. I kvantitativa studier 
betecknas validitet mer av att vi mäter rätt saker, vilket underlättas med god 
teoriunderbyggnad och noggranna mätningar. I kvalitativa studier har man mer för 
avsikt att upptäcka företeelser samt att tolka och förstå dessa. Validiteten i kvalitativa 
studier omfattar nästan hela forskningsprocessen. 
 
Även i begreppet reliabilitet skiljer det sig mellan kvantitativa och kvalitativa studier. 
I kvantitativa studier ska reliabiliteten mäta tillförlitligheten i data som genereras, 
vilket bör leda till att en undersökning skall generera samma resultat om den upprepas 
vid ett senare tillfälle. 
 
I en kvalitativ studie bör reliabiliteten ses mot bakgrund av den unika situationen som 
råder vid undersöknings tillfället. Om frågan lyckas fånga den unika situationen och 
hur detta yttrar sig i variationen i svaren så är det viktigare än att samma svar alltid 
erhålls. Validitet och reliabilitet är inom kvalitativ forskning så sammanflätade att 
forskare vanligtvis inte använder sig av begreppet reliabilitet och låter begreppet 
validitet få en vidare innebörd.18  
 
För att säkerställa både validitet och reliabilitet har vi lagt stor vikt vid vår behandling 
av betygssättandet av redovisningen av det sociala ansvaret. Vi har varit medvetna om 
att betygsättningen kan uppfattas som något godtyckliga. För att få ett mer trovärdig 
betygsunderlag har vi båda satt betyg på alla företags redovisningar oberoende av 
varandra, för att öka reliabiliteten. Då vi inte intervjuar levande personer behöver vi 
inte i den bemärkelsen ta hänsyn till mänskliga faktorer så som till exempel personers 
sinnesstämning. När det gäller betygssättningen av redovisningarna har vi använt oss 
av en tidigare uppsats. Då vi tyckte att deras uppsats hade en genomarbetad och 
noggrann betygsskala som även var tillämpbar i vårt arbete.  

2.4.5 Moment 5– Att kommunicera forskning och forskningsresultat 

Detta moment handlar om, som det framkommer av rubriken, att kommunicera 
forskningen och resultatet av denna. Med hjälp av ett paj-seminarium kommer vi att 
få konstruktiv kritik som förhoppningsvis kan leda uppsatsen framåt och samtidigt 
                                                
18 Patal R, och Davidson B. Forskningsmetodikens grunder (2003) s. 102ff 
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öka uppsatsens kvalitet. Viktigt här är även att vi skriver för våra läsare, det vill säga 
målgruppen som i denna uppsats är alla som har intresse för redovisning av socialt 
ansvar.   
 

2.6 Källkritik 

Konsten att värdera källor och data den genererar brukar kallas källkritik. När vi har 
utgått från källkritiskt tänkande i vårt arbete har vi ansett att dessa två kriterier bör 
beaktas; tendenskritik och samtidighet.19  

2.6.1 Tendenskritik 

Tendenskritik syftar till att forskaren skall vara uppmärksam på att en 
uppgiftslämnare kan ha intresse av att till exempel färga, försköna eller försämra 
information. Kring detta har det diskuteras mycket kring den sociala redovisningen, 
det vill säga att företagen utformar sina rapporter enligt GRI bara för att använda 
dessa som ett reklamblad för att ge sken av att man behandlar dessa faktorer i sin 
verksamhet, för att framstå i bättre dager. Sådana påståenden tog vi i beaktning då vi 
bedömde företagens redovisningar. 

2.6.2 Samtidighet 

Samtidighetskritik innebär att ju närmare i tiden källan befinner sig i förhållande till 
själva händelsen, desto större källvärde har det. I vår uppsats blev det gällande i de 
skrivna källorna, då vi var tvungna att vara vaksamma på att de böcker och artiklar vi 
läste fortfarande var aktuella och således hade ett värde för uppsatsen. Vad beträffar 
årsredovisningarna och CSR-rapportarna så såg vi inget problem i att dessa var 
inaktuella då syftet var att avspegla utvecklingen i dessa redovisningar från tidigare år 
fram till 2005. När det gäller riktlinjerna som GRI har givit ut så tillämpar vi de 
gällande riktlinjerna från år 2002. Hösten 2006 kommer GRI:s nya riktlinjer vilket gör 
att den information vi använt oss av här kommer delvis att vara inaktuell för 
rapporterna 2006. 

                                                
19 Gustavsson B, Kunskapande metoder (2004) s. 85 
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3. Teoretisk referensram 

I teoriavsnittet görs en genomgång av de teorier som ligger till grund för uppsatsen. 
Vi inleder med en genomgång av begreppet Corporate Social Responsabilty (CSR) för 
att sedan beskriva Global Reporting Initiativ (GRI) och deras riktlinjer.   

3.1 Definition av Corporate Social Responsibility  

Genom att redogöra CSR definitionens utveckling, vill vi visa bakgrunden till det 
begrepp som kommer att behandlas i empiri och analys.  

3.1.1 Definitioner under 1950-talet 

Man kan säga att forskningen kring socialt ansvar startade på 1950-talet. Vid denna 
tidpunkt var det social responsibility (SR) som det forskades kring och inte Corporate 
Social Responsibility (CSR). Detta kan förklaras med att vid denna tidpunkt 
dominerade inte företagen samhället som de gör idag.  Befolkningen levde i större 
utsträckning på jordbruk och de globala företagen existerade ännu inte. Howard R. 
Bowen försökte i boken Social Responsibilities of the Businessman (1953) utröna 
vilket ansvar en företagsledare har gentemot samhället. I boken definierar Bowen 
socialt ansvarstagande som: “(social responsibility) It refers to the obligations of 
businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines 
of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society”.20 

3.1.2 Definitioner under 1960-talet 

Under 1960-talet gjordes flera försök att definiera CSR. Keith Davis definierar i en 
artikel socialt ansvarstagande som: “businessmen’s decisions and actions taken for 
reasons at least partially beyond the firm’s direct economic or technical interest”. En 
annan forskare som tidigt försökte definiera socialt ansvarstagande var William C. 
Frederick, Frederick definierar socialt ansvarstagande som: 
 

“(Social responsibilities) mean that businessmen should 
oversee the operation of an economic system that fulfills 
the expectations of the public. And this means in turn that 
the economy’s means of production should be employed in 
such a way that production and distribution should 
enhance total socio-economic welfare”. 

 
Fredrick är i sin förklaring mer direkt än vad Davis är när det gäller hur företag ska gå 
tillväga för att vara ansvarsfulla.21 Joseph W. McGuire skriver i sin bok Business and 
Society (1963) att:  

                                                
20 “Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct” Archie B. Caroll, s. 269f 
21 “Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct” Archie B. Caroll, s. 270ff 
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“The idea of social responsibilities supposes that the 
corporation has not only economic and legal obligations 
but also certain responsibilities to society which extend 
beyond these obligations” 

 
McGuire’s definition är mer precis än tidigare definitioner då han ser bortom de 
ekonomiska och legala frågorna.22  
 
I Keith Davis and Robert Blomstroms bok Business and its Environment (1966) finns 
följande definition:   
 

“Social responsibility, therefore, refers to a person’s 
obligation to consider the effects of his decisions and 
actions on the whole social system. Businessmen apply 
social responsibility when they consider the needs and 
interest of others who may be affected by business actions. 
In so doing, they look beyond their firm’s narrow 
economic and technical interests”. 

 
Davis uppdaterade denna definition 1967, när han försökte förstå det sociala ansvars 
pusslet. I en artikel ställde han frågan vad affärsmän var skyldiga samhället och kom 
fram till den uppdaterade definitionen: “The substance of social responsibility arises 
from concern for the ethical consequences of one’s acts as they might affect the 
interests of others”. Davis föreslår att socialt ansvarstagande ska sträcka sig bortom 
personliga kontakter: “Social responsibility moves one large step further by 
emphasizing institutional actions and their effect on the whole social system. Social 
responsibility, therefore, broadens a person’s view to the total social system”.23 
 
Clarence C.Walton framför i sin bok, Corporate Social Responsibilities (1967), en 
mer mångfacetterad och fundamental definition av socialt ansvarstagande:  
 

“In short, the new concept of social responsibility 
recognizes the intimacy of the relationships between the 
corporation and society and realizes that such 
relationships must be kept in mind by top managers as the 
corporation and the related groups pursue their respective 
goals”24. (Walton, 1967, p. 18) 

 
Under 1960-talet ser man att definitionen av socialt ansvarstagande utvecklas, samt att 
Waltons bidrag leder till en mer heltäckande definition av begreppet. 

                                                
22 “Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct” Archie B. Caroll, s. 271 
23 “Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct” Archie B. Caroll, s. 272 
24 “Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct” Archie B. Caroll s. 272 
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3.1.3 Definitioner under 1970-talet 

Under 1970-talet så profilerades definitionerna av CSR.25 1971 utkom Harold 
Johnson´s bok, Business in Contemporary Society: Framework and Issues. Johnson 
presenterar olika definitioner och synvinklar på CSR som han sedan ger kritik på och 
analyserar. Bland annat säger Johnson att ett ansvarsfullt företag istället för att enbart 
sträva efter större vinster till deras aktieägare, även skall ta med anställda, 
leverantörer, handlare, det lokala samhället och nationen i beräkning. Johnson menar 
att företag agerar på ett sociokulturellt område, vilket leder till att socialt ansvar blir 
en strävan efter ett socioekonomiskt mål.26 Här kan man se kopplingar till William C. 
Frederick´s tänkande på 1960-talet, då Johnson tar hänsyn till det socioekonomiska 
perspektivet. Jules Backman försökte 1975 klargöra utvecklingen av definitionen av 
CSR och definierade socialt ansvar som:  
 

“Social responsibility usually refers to the objectives or 
motives that should be given weight by business in addition 
to those dealing with economic performance (e.g., 
profits)”. 

 
Exempel på CSR enligt Backman kan vara att anställa personal från 
minoritetsgrupper, minska utsläpp, deltagande i program som förbättrar samhället.27 
H. Gordon Fitch (1976) definierade CSR utifrån att företag försöker lösa ett socialt 
problem, definitionen lyder:  
 

“Corporate social responsibility is defined as the serious 
attempt to solve social problems caused wholly or in part 
by the corporation” (Fitch, 1976, p. 38)28. 

3.1.4 Definitioner under 1980-talet 

Under 1980-talet handlade det mer om att utveckla forskningen kring CSR än att som 
under 1970-talet definiera begreppet. Thomas M. Jones (1980) definierade CSR som:  
 

”Corporate social responsibility is the notion that 
corporations have an obligation to constituent groups in 
society other than stockholders and beyond that prescribed 
by law and union contract”. (Jones, 1980, pp. 59-60) 

 
Jones betonade att CSR är en process, då det är svårt att nå konsensus i vad som utgör 
ansvarsfullt beteende.29 Edwin M. Epstein (1987) kom med en definition som 
grundade sig på relationen mellan socialt ansvar, responsiveness och företagsetik, som 
han menade var nära sammankopplade. Epstein´s definition av CSR:  
                                                
25 “Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct” Archie B. Caroll, s. 273 
26 “Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct” Archie B. Caroll s. 273f 
27 “Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct” Archie B. Caroll s. 275 
28 “Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct” Archie B. Caroll, s. 281 
29 “Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct” Archie B. Caroll  s. 284  
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“Corporate social responsibility relates primarily to 
achieving outcomes from organizational decisions 
concerning specific issues or problems which (by some 
normative standard) have beneficial rather than adverse 
effects on pertinent corporate stakeholders. The normative 
correctness of the products of corporate action have been 
the main focus of corporate social responsibility”. (p. 104) 

3.1.5 Definitioner under 1990-talet 

1990-talet och framåt kommer vi inte närmare gå in på här, då det kommer att 
behandlas nedan i uppsatsen.  
 

3.2 Corporate Social Responsibility 

Nedan går vi igenom CSR:s sammankoppling med FN och hur denna utveckling 
skett, samt hur CSR definitionen utvecklats under 1990-talet. 

3.2.1 Bakgrund 

1972 hade Förenta Nationerna (FN) ett möte i Stockholm med inriktning på den 
globala miljösituationen. Syftet med detta möte var att ge miljöfrågorna ett globalt 
fokus. Kontentan av detta möte blev en deklaration om förbättring. Under resten av 
1970-talet präglades världen av lågkonjunkturer och oljekriser vilket gjorde att dessa 
frågor inte fick det fokus som var sagt. I stället var det på mitten av 1980-talet som 
FN genomförde ett projekt som kom att kallas Brundtlandkommissionen med Gro 
Harlem Brundtland i spetsen, som hade sin slutpunkt i mötet i Rio 1992. Där man 
fastställde deklarationen Agenda 21, som skulle vara en agenda för det 21:a 
århundradet. Det var här som ”Hållbar utveckling” blev accepterat som begrepp och 
fick dess definition: ”Varaktig hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers förmåga att klara sina behov”. Den slutsats 
man drog utifrån Agenda 21 var att miljön, ekonomin och de sociala aspekterna 
hänger ihop, för att lösa den ena frågan måste den andra vara uppfylld.. Det vill säga 
världens miljö kan inte räddas om inte de globala sociala frågorna som till exempel 
fattigdom kan åtgärdas. Och de sociala frågorna kan i sin tur inte lösas om inte 
ekonomin växer. Arbetet med Agenda 21 var avsett för den politiska nivån.30  
 
I juli år 2000 vid FN:s ”millennium summit” lanserades ” The Global Compact som 
var ett incitament till världens företag att bidra till en hållbar utveckling genom att 
följa tio principer i sin verksamhet. Dessa principer är: 
 

                                                
30 O. Löhman o D. Steinholtz ”Det ansvarsfulla företaget” (2003) s. 15ff 
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Mänskliga rättigheter    
Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för 
företagens inflytande 
Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i missbruk av mänskliga 
rättigheter    
 
Arbetsrätt    
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar   
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete    
Princip 5: Avskaffa barnarbete    
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter      
 
Miljö    
Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att närma sig miljöproblem    
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett store miljömedvetande   
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik 
Princip 10: Affärsverksamheten ska arbeta mot all form av korruption, inkluderat 
utpressning och mutor.31  
 
I Johannesburg år 2002 kom fortsättningen på den utstakade vägen som FN har följt. 
Här undertecknades bland annat den formuleringen som innebär att det skulle finnas 
”hållbara produktions- och konsumtionsmönster” inom tio år. Utifrån denna idé om 
hållbarhet utvecklades begreppet ”Triple bottom line” som innebar att man skulle 
skapa förutsättningar för att kunna se hur hållbarhet utvecklades. Med andra ord 
redovisa hur och om hållbarhet uppnås eller inte. Begreppet ”The triple bottom line” 
saknar svensk översättning, men man kan här tala om ett företags tre resultatområden, 
eller bottnar. Den första "bottenlinjen" är den ekonomiska vinsten, den andra 
"bottenlinjen" är miljöansvaret och "den tredje "bottenlinjen" sociala, etiska och 
kulturella ansvaret. 
 
EU- kommissionens defintion av CSR är: ”ett begrepp som innebär att företagen på 
frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin 
samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver” 
 
CSR kan sägas bestå av en kombination av tre separata agendor, Sustainability, 
Corporate Accountability och Corporate Governance. 
 
Sustainability kommer från FN:s möte i Rio de Janeiro 1992 och Agenda 21 som 
utvecklades på detta möte. Hållbarhet syftar till att beskriva hur vi ska klara att 

                                                
31 www.globalcompact.org    
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balansera de sociala, ekonomiska frågorna samt miljöfrågorna i världen så att vår 
långsiktiga överlevnad inte hotas. 
 
Corporate Accountability sätter fokus på företagets trovärdighet och används i 
sammanhang där man diskuterar företagets sätt att hantera den situationen. 
 
Corporate Governance används i diskussionen kring hur företag sköts. Det handlar 
om öppenhet och trovärdighet. 
 
CSR har växt fram som en uttolkning utifrån dessa tre ovanstående begrepp. Vilket 
gör att det är ett mer omfattande än de begrepp som nämnts ovan.32  
 
Det har även på senare år kommit en rad olika certifieringar. Inom miljöområdet har 
ISO 14001 framträtt. En annan vanlig certifieringsmodell inom det arbetsrättsliga 
området är SA 8000. Denna behandlar grundläggande arbetsrätt som till exempel 
barnarbete, diskriminering, arbetstid, hälsa och säkerhet med mera. För att bli 
certifierad krävs att företaget kan visa upp att de har kontroll på området och en plan 
för att förbättra den nuvarande situationen, detta är krävande och tar både tid och 
pengar.33  
 

3.3 Företagen i samhället 

Här kommer en kort beskrivning av hur samhället kring företagen har förändrats 
under årens gång. Utifrån Hans De Geer och Lars-Olle Larsson beskriver företagets 
roll i samhället utifrån ett historiskt perspektiv. Denna beskrivning kan till stor del 
liknas med intressemodellen som Jan-Erik Gröjer och Agneta Stark tar upp i sin bok 
social redovisning, men Hans De Geers och Lars-Olle Larssons diskussion är en mer 
uppdaterad version av företagens roll i samhället. 
 
När socialdemokratin i början av 1930-talet inledde sin långa regeringsperiod började 
det så sakta växa fram en stark samverkan mellan företag och den politiska makten, 
som senare har kallats den svenska modellen. Denna modell innebar att det sociala 
ansvaret togs av politiska organisationer och fackförbund, medan företagens sociala 
ansvar begränsades till att bara ha ansvar för det som var direkt knutet till 
produktionen. Genom en hög beskattning skulle medel föras över från produktionen 
till den offentliga sektorn. Detta blev accepterat både av näringslivet och den 
offentliga sektorn och vann således stor acceptans även fast det fanns många 
kritiker.34 

                                                
32 O. Löhman o D. Steinholtz ”Det ansvarsfulla företaget” (2003) 
33 O. Löhman o D. Steinholtz ”Det ansvarsfulla företaget” (2003) 
34 Larsson, L-O. ”Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling” (2005) s. 22ff 
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Det var så här företagens spelplan såg ut fram till 1980-talet, då den finansiella 
marknaden öppnades vilket ledde till en stor strukturomvandling inom bank- och 
försäkringsbranscherna och gjorde att nya aktörer kom in på marknaden. Därigenom 
skärptes konkurrensen och stora förmögenheter skapades på kort tid. Konsekvenserna 
av detta blev att den finansiella sektorn fick mer att säga till om och deras 
påtryckningar på näringslivet blev större då aktieägarnas intresse skulle balanseras 
mot andra ägares intressen. Vidare ledde detta till att diskussioner om företags- eller 
ägarstyrning det vill säga Corporate Governance uppkom.35 
 
På senare tid har företagens roll börjat diskuteras på nytt, detta beror till stor del på 
non-govermental organisations (NGO:s) börjat agera på den internationella arenan. 
Exempel på NGO:s är Greenpeace och Amnesty. Dessa organisationer har i sin tur 
också börjat ställa krav på företags engagemang i miljö, etiska och sociala frågor, 
vilket har gjort att CSR ökat i betydelse. Men det som har förändrat företagens 
spelplan mest är framväxten av olika medier. Idag har media global täckning och 
kommunikationerna gör det svårt för företag att dölja oegentligheter. Samhället i dag 
kräver som tidigare sagt en stor öppenhet och genomsyrlighet i verksamheterna och 
media kan sägas vara ”poliser” som uppdagar de oegentligheter och fel som företagen 
gör. Det blir således svårt för företag att inte möta intressenternas krav. 36 
 
 

                                                
35 Larsson, L-O. ”Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling” (2005) s.22ff 
36 Larsson, L-O. ”Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling” (2005) s.22ff 
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Hans De Geer och Lars-Olle Larsson skriver att Corporate Governance och CSR inte 
är två motsatta begrepp utan två begrepp som jobbar tillsammans och kan 
sammanfattas under det gemensamma namnet Hållbar Affärsutveckling, på engelska 
Sustainable Business Development.37 
 

3.4 Regelverk 

Lagstiftningen på området hållbarhets redovisning har tidigare varit knapphändigt, då 
den inte varit frivillig. Det är i och för sig fortfarande frivilligt med redovisningen av 
hållbarhetsbegreppen, men i dagens lagstiftning urskiljs fler skall krav än tidigare. 
Tendenser på området är de ändringarna i lagstiftningen av förvaltningsberättelsen 
och finansieringsanalysen 6 kapitlet, första paragrafen i Årsredovisningslagen som 
trädde i kraft 1 maj 2005. Det som är urplockat ur lagen är det som är relevant för just 
hållbarhets redovisning, till hjälp med att välja ut de vitala delarna har vi använt oss 
av Lars-Olle Larssons åsikt på detta område.38 
 
”Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av 
företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs 
för förståelsen av årsredovisningen skall översikten innehålla hänvisningar 
till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av 
årsredovisningen.  
Upplysningar skall även lämnas om: 
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen 
eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen 
av företagets verksamhet, ställning och resultat, 
2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat 

                                                
37 Larsson, L-O. ”Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling” (2005) s.22ff 
38 Larsson, L-O. ”Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling” (2005) s.42ff 
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under räkenskapsåret eller efter dess slut, 
3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.39 
 
Utöver sådan information som skall lämnas enligt första – tredje styckena 
skall förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplysningar 
som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat 
och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar 
om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är till-  
stånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar 
om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.”40 
 
Vi har valt att belysa vissa delar i lag texten ovan för att belysa viktiga delar.  
 

3.5 Global Reporting Initiative   

3.5.1 Bakgrund  

GRI är en oberoende intresseorganisation som bildades 1997 av ett antal företag och 
organisationer som då tillhörde The Coalition for Enviromentallt Responsable 
Economies (CERES), och är idag ett officiellt samarbetscenter som samarbetar med 
United Nations Environment Programme (UNEP) och Global Compact, där FN:s 
generalsekreterare Kofi Annan är verksam. GRI:s uppdrag är att utveckla och sprida 
globalt applicerbara riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Det finns inget tvång för 
organisationer att använda sig av dessa riktlinjer när de upprättar sina frivilliga 
hållbarhetsredovisningar. Det är på frivillig basis som organisationer använder sig av 
riktlinjerna när de rapporterar om sin verksamhets ekonomiska, miljörelaterade och 
sociala prestationer. GRI införlivar ett aktivt deltagande av representanter från 
företag, revisionsbyråer, investeringsbolag, miljöorganisationer, forskning, 
arbetsorganisationer och organisationer för mänskliga rättigheter från hela världen. 
Dessa arbetar tillsammans aktivt för att utveckla och sprida riktlinjerna.41 Den första 
uppsättningen av GRI riktlinjer publicerades i Juni 2000.42 2002 presenterade den 
andra uppsättningen och 2006 kommer tredje upplagan, G3, att presenteras. GRI:s 
riktlinjer är ett ramverk för rapportering av en organisations ekonomiska, 
miljömässiga samt sociala ansvar. GRI:s riktlinjer består av tre delar: en generell 
beskrivning av hur riktlinjerna kan användas, redovisningsprinciper samt rapportens 
innehåll.43 

                                                
39 http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9951554.htm   
40 http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9951554.htm   
41 “Sustainability Reporting Guidelines” (2002) 
42 “Nothing But The Truth: Best Practices Guide For Sustainability Reporting” (2004). PWC  
43 ”Sustainability Reporting Guidelines” (2002) 
 



  

 28

3.5.2 Generell beskrivning av riktlinjerna 

GRI:s riktlinjer:  
• presenterar rapporteringsprinciper och specifikationer för att guida en 

organisation i sina förberedelser av att uppnå hållbarhetsredovisning. 
• hjälper organisationer presentera en balanserad och rimlig bild av deras 

ekonomiska, miljömässiga samt sociala prestation. 
• stödjer jämförelser av hållbarhetsredovisningar, genom att i beräkningen ta 

praktiskt hänsynstagande till att avslöjad information är skiftande beroende på 
organisationens omfattning och geografiska spridning. 

• uppmuntrar till jämförelse och bedömning av hållbarhets prestationen med 
hänsyn till koder och frivilliga initiativ. 

• fungerar som ett instrument för att underlätta aktieägarnas engagemang. 
 
GRI:s riktlinjer är inte 

• en ”code of conduct” eller en uppsättning av dirigerings principer.  
• en prestations standard.  
• ett management system. 

 
GRI:s riktlinjer 

• ger inte instruktioner för att designa en organisations interna data behandling 
och rapporteringssystem. 

• erbjuder inte metoder för att förbereda rapporter eller för prestations 
övervakning och verifiering av sådana rapporter. 

 
Ansvarsskyldighet och hållbarhet spelar en väsentlig roll i hur företag och 
organisationer av idag utformas. Tillsammans reflekterar de här nyckelorden över hur 
utvecklingen av en ny nivå av samhälliga förväntningar om att se företag som främsta 
pådrivaren i fastställandet av ekonomiskt, miljömässigt och socialt välbefinnande. De 
här föreställningarna pekar på att företags ansvar sträcker sig långt bortom 
aktieägarna till människor och platser som både ligger nära och avlägset företags 
fysiska lokalisering. Definiering, mätning och noggrann rapportering av ekonomiska, 
miljömässiga samt sociala företeelser är kärnan i GRI:s uppgift. GRI:s riktlinjer är en 
rapporteringsstandard, ett instrument för mätning och rapportering av ett företags 
bidrag över tiden sett till jämförbarhet och omfattning. GRI försöker att harmonisera 
med existerande organisationer, det finns ett starkt samband mellan GRI och 
organisationer som Förenta Nationernas organ Global Compact, OECD:s riktlinjer för 
Multinational Enterprises, ISO 14001.44 
 
GRI:s riktlinjer sammanställer hållbarhets rapportering i termer av ekonomiskt, 
miljömässigt, och socialt ansvar (också känt som “triple bottom line” ). Valet av dessa 
                                                
44 ”Sustainability Reporting Guidelines” (2002) 
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områden har gjorts mot bakgrund av att de anses vara mest accepterade när det gäller 
att definiera hållbarhet. För att få fram hållbarhet krävs det att balansera komplexa 
samband som finns mellan ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Det är av stor 
vikt att företag har en dialog med intressenter, en rapport i sig har inget värde om den 
inte kan förmedlas till dessa. Hållbarhetsrapporteringen är en viktig del i dialogen 
mellan företag och dess intressenter, då den kan påverka vid beslut och beteende. 
GRI:s riktlinjer utgör en bas för den information som ska inkluderas i rapporten, och 
användandet av GRI:s riktlinjer är frivilligt.45 
 
GRI räknar med att de rapporterande företagen designar sina rapporter så att dess 
innehåll reflekterar företagets unika situation. För att arbeta fram en rapport inom 
ramen av GRI:s riktlinjer kan företagen göra följande: 

• Definiera avgränsningar i rapporten 
• Lägga till extra innehåll, exempelvis indikatorer och diskussioner, som ofta tas 

fram i samråd med intressenterna. 
• Använda sig av ett format som är skräddarsytt för företaget  

3.5.3 Redovisningsprinciper 

Rapporteringsprinciper 
GRI har utformat 11 rapporteringsprinciper som företag skall sträva efter att använda 
sig av vid upprättandet av hållbarhetsredovisning. Principerna skall verka för att 
försäkra att rapportens information är tillförlitlig och trovärdig så företaget bidrar till 
hållbarutveckling samt jämförelsemöjligheter med andra företag finns. Rapporterna 
behöver inte innehålla detaljerade checklistor som visar att alla principer tillämpats, 
men det bör finnas en diskussion om hur principerna har tillämpats.46 
 
Rapporteringsprinciperna ska försäkra att GRI baserad rapportering: 

• ger en balanserad och resonabel representation av en organisations hållbarhets 
prestation. 

• underlätta jämförbarhet över tid och mellan företag 
• förmedla problem som rör aktieägarna. 

 
Principerna är indelade i fyra kategorier. De som ska: 

• utgöra ramen för rapporten (transparens, inkluderbarhet och granskning) 
• genomsyra beslut om vad som skall rapporteras (fullständighet, relevans och 

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

jämförbarhet) 
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• genomsyra beslut angående rapportens tillgänglighet (begriplighet och 
läglighet) 

Transpararens och inkluderbarhet  
De här principerna utgör utgångspunkten i rapportprocessen och är sammanvävda 
med de andra principerna. Alla val som görs i rapporteringen tar hänsyn till dessa 
principer. Transparens utgör grundbulten för ansvarsskyldighet. Att det finns 
transpararens och öppenhet i bearbetningen, tillvägagångssätt och antaganden vid 
rapporteringsförberedelserna är nödvändigt för rapportens trovärdighet. Inom 
finansiell rapportering har principer utarbetats och förbättrats för att investerare hela 
tiden ska få en ännu klarare uppfattning om ett företags finansiella ställning. GRI:s 
ambition är att föra fram rapporteringen av ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter på liknande sätt för att skapa ett allmänt accepterat ramverk för att se på 
ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer. Inkluderbarheten grundar sig på 
antagandet om att intressenternas synpunkter är nödvändiga för skapandet av en 
meningsfull rapport, samt att i processen då rapporten utarbetas tas hänsyn till dessa 
synpunkter.47 

Fullständighet, relevans och hållbarhetssammanhang 
I bestämmandet av vad som ska rapporteras innehar de här principerna en nyckelroll. 
All information som ligger till grund för användarnas bedömning av rapporten skall 
finnas med på ett överensstämmande sätt där avgränsningar, omfattning och tidsrymd 
deklareras. Relevans är graden av betydelse som tillmäts en speciell indikator eller 
informationsdel samt fungerar som en tröskel för när information anses vara 
tillräckligt betydelsefull för att bli rapporterad. Det rapporterande företaget bör 
försöka se prestationer i ett större sammanhang av ekologisk, social, eller andra 
begränsningar eller restriktioner, där sammanhanget ger betydelsefull mening åt den 
rapporterade informationen 48 

Noggrannhet, neutralitet och jämförbarhet 
De här principerna ska leda till trovärdighet i rapporten samt att informationen 
kvalitetssäkras. Principen om noggrannhet syftar till att den rapporterade 
informationen skall vara exakt och ha låg felmarginal, vilket är nödvändigt för att 
användarna ska kunna fatta beslut med hög grad av förtroende. Ekonomiska, 
miljömässiga och sociala indikatorer kan utryckas på många olika sätt, från att ses 
som kvalitativa gensvar till att vara detaljerade kvantitativa mått. Karaktäristika som 
bestämmer exaktheten varierar beroende på informationen. Till exempel, exaktheten i 
kvalitativ information bestäms i det stora hela av skärpan, detaljeringen och balansen i 
presentationen. Exaktheten i kvantitativ information beror på vilken insamlingsmetod 
som använts för att sammanställa hundratals av data från flera enheter. Den specifika 
tröskeln av exakthet som krävs är beroende av hur informationen tänkts användas.49     
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Begriplighet och läglighet  
För att reglera rapportens tillgänglighet används principerna begriplighet och 
läglighet. Intressenterna ska ha möjlighet att kunna ta emot lättförstådd information 
utan att den är tidskrävande. Det rapporterande företaget bör behålla medvetenheten 
om olika behov och bakgrund som intressentgrupperna har samt möjliggöra att 
informationen är tillgänglig för många användare på ett tillfredsställande sätt.50 

Granskning   
Den här principen hänförs till möjligheten att visa att förberedelserna och 
informationen i rapporten uppfyller standards för kvalitet, trovärdighet och liknande 
förväntningar. Den information och data som rapporteras skall vara registrerad, 
utarbetad, analyserad samt avslöjande på ett sätt som gör det möjligt för 
internrevisorerna eller externa försäkringsgivare att intyga dess tillförlitlighet.51 

3.5.4 Rapportens innehåll 

I del C av GRI:s riktlinjer finns det fem rekommenderande delar som bör utgöra en 
hållbarhetsredovisning. 

• Vision och Strategi – en förklaring av den rapporterande organisationens 
strategi gällande hållbarhet, inklusive ett yttrande från VD. 

• Profil – en överblick av den rapporterande organisationens struktur och 
verksamhet samt och om rapportens omfattning. 

• Företagets Struktur och Ledningssystem – en förklaring av organisatorisk 
struktur, policys och management system, inklusive intressenternas 
engagemang att deltaga.   

• GRI:s Innehållsindex– en förteckning där den rapporterande organisationen 
visar vart informationen som ingår i del C av riktlinjerna åter finns i rapporten.   

• Prestationsindikatorer– mäter effekterna av den rapporterande organisationen, 
indelad i integrerade ekonomiska, miljömässiga och sociala 
prestationsindikatorer. 

Prestationsindikatorer  
Prestationsindikatorer, både kvalitativa och kvantitativa, är kärnan i 
hållbarhetsredovisningen. Indikatorerna är indelade i tre avdelningar som täcker 
ekonomi, miljö samt social dimension av hållbarhet. Då dessa indikatorer var för sig 
inte är heltäckande, förändring i en indikator kan leda till förändring i en annan. Med 
detta som bakgrund har det tillkommit en fjärde dimension tillkommit, integrerade 
indikatorer, där sambandet mellan indikatorer redovisas.52 

                                                
50 ”Sustainability Reporting Guidelines” (2002) 
51 ”Sustainability Reporting Guidelines” (2002) 
52 ”Sustainability Reporting Guidelines” (2002) 
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Ekonomiska indikatorer  
Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet rör en organisations påverkan på de 
ekonomiska förhållandena i de ekonomiska system som finns på lokal, nationell och 
global nivå, samt hur intressenterna påverkas.53  

Miljömässiga indikatorer  
Miljödimensionen av hållbarhet rör en organisations påverkan på miljön, ekosystem, 
land, luft och vatten. Miljödimension av hållbarhet är den dimension som har högst 
samstämmighet av de dimensionerna som ingår i hållbarhets rapportering.54  

Sociala indikatorer  
Den sociala dimensionen av hållbarhet rör en organisations påverkan på de sociala 
system inom var de verkar. Social prestation kan mätas genom analys av 
organisationens påverkan på intressenter på lokal, nationell och global nivå. I vissa 
fall har sociala indikatorer inflytande på ogreppbara tillgångar som till exempel 
human kapital och anseende. Sociala prestationsmått innefattar mindre samförstånd än 
miljö prestationsmått. Genom en rådfrågande process har GRI valt indikatorer genom 
att identifiera nyckel prestationer rörande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden 
och saker som kan påverka konsumenter, samhället och andra intressenter i samhället. 
Aspekterna som rör arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter baseras på 
internationella standarders som ”Conventions of the International Labour 
Organisation” (ILO) och Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter. 
Både arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter vilar tungt på ILO:s treparts 
deklaration rörande multinationella företag och social policy, och organisationer för 
ekonomisk samverkan och utveckling samt OECD:s riktlinjer för multinationellt 
företagande, vilka ansågs vara mest relevanta för företags ansvar under GRI:s 
konsultativa process. GRI har valt att väva samman arbetsrättigheter och mänskliga 
rättigheter för att undvika att arbetsrättigheter uppfattas som mindre viktigt än 
mänskliga rättigheter. Detta val visar på en stark uppfattning om att företags bidrag på 
området arbetsrätt inte skall förringas för att skydda och respektera grundliga 
rättigheter. Det skall också leda till att höja kvaliteten i arbetsmiljön och värdet på 
förhållandet till arbetarna. Arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter är nära 
förknippade, men det finns en fundamental skillnad i dessa indikatorers syfte, och 
därför hålls dessa separerade. Indikatorer som rör mänskliga rättigheter hjälper till att 
bedöma hur ett rapporterande företag upprätthåller och respekterar människors 
grundläggande rättigheter. Indikatorerna som rör arbetsrättigheter mäter hur ett 
företags bidrag sträcker sig bortom de grundläggande förväntningarna.55  
 

                                                
53 ”Sustainability Reporting Guidelines” (2002) 
54 ”Sustainability Reporting Guidelines” (2002) 
55 ”Sustainability Reporting Guidelines” (2002) 
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3.6 Socialt ansvar ur företagens perspektiv 

I denna del kommer vi att ge en överblick hur arbetet med det sociala ansvarstagandet 
går till i företagen.  

3.6.1 Motiv för ansvarstagande 

Om företagen systematiskt arbetar med det sociala ansvarstagandet kan det ge ett 
antal fördelar på marknaden och även bidra till värdeskapande i företaget. På vilket 
sätt detta artar sig beror till stor del på vilket angreppssätt som företaget väljer. 
Generellt kan man dela upp dessa i fyra motiv.56 
 
Passiv 
I detta angreppssätt är problemlösning motivet. Här har företaget en passiv inställning 
och agerar inte förrän myndigheter och andra intressenter utövar påtryckning på 
företaget. 
 
Reaktiv 
Med detta angreppssätt ligger fokus på riskminimering. Genom att förebygga 
potentiella sociala risker som kan påverka företagets värde och varumärke försöker 
företagen minimera denna risk. 
 
Aktiv 
Här fokuseras det på innovation. Företaget ser att det sociala ansvarstagandet kan ge 
nya strategiska marknadsmöjligheter genom till exempel nya produkter och tjänster. 
Utveckling av ledarskapet och organisationen inom företaget sker på ett innovativt 
sätt. 
 
Förebyggande 
Detta angreppssätt sätter samhällsansvaret i fokus. Här tar företaget inte bara hänsyn 
till de befintliga behoven utan även de framtida och söker hållbara lösningar samt 
affärer tillsammans med intressenterna. Genom detta angreppssätt får företagen en 
nära relation till kunder, leverantörer och andra intressenter, detta ger företaget stora 
fördelar gentemot konkurrenterna om dessa relationer förvaltas på rätt sätt. 

3.6.2 Grundläggande krav på företagets sociala ansvar 

Vi har tidigare beskrivit lagstiftningen för redovisningen av det sociala ansvaret. I 
denna del tittar vi närmare på vilka lagar och regler som påverkar företagen i deras 
arbete med det sociala ansvarstagandet. 
 

                                                
56 ”CSR- Socialt ansvarstagande för företag” (2005) s 11ff 
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De grundläggande kraven på företagets sociala ansvar är att de tar hand om sina 
anställda. Här gäller det att företaget följer de lagar och riktlinjer som finns i form av 
kollektivavtal och arbetsrättsliga frågor. Här visas exempel på grundläggande krav 
som företaget ska uppfylla för sociala ansvarstagandet: 
 

• Företaget ska följa de arbetslagar som finns. ( arbetsrätt, semesterlag med 
flera) 

• Företaget ska följa de kollektivavtal som finns. 
• Om företaget har specifika företagsavtal med anställda eller fackföreningar är 

det viktigt att man följer dessa. 
• Företaget bör även se till att det finns möjlighet att utse fackliga representanter 
• Företaget ska även på ett vettigt sett involvera de fackliga representanterna i 

beslutsfattandet. 
• Företaget bör ta ett stort ansvar när det gäller anställdas hälsa och säkerhet. 

 
Detta är den lägsta nivån för företagen. Många företag väljer att gå mycket längre i 
sitt sociala ansvarstagande, då en bättre och säkrare arbetsmiljö i sin tur kan leda till 
nöjdare kunder och intressenter samt en lönsammare verksamhet.57 

3.6.3 Ledningssystem för socialt ansvar 

Ett ledningssystem för socialt ansvarstagande är som ett ramverk för att på ett så 
effektivt sätt som möjligt kunna hantera det sociala ansvarstagandet. Detta gör det 
lättare för ledningen att hantera interna och externa förändringar. När företaget börjar 
implementera ledningssystemet är det viktigt att fokus läggs på de delar av det sociala 
ansvarstagandet som förväntas ge mest fördelar. Allt eftersom ledningssystemet 
utvecklas och formas kan nya processer och teknologier tillföras för att ytterligare öka 
systemets prestanda.58   
 
När vi här beskriver ledningssystemet för socialt ansvarstagande har vi valt att utgå 
från ”Plan-Do-Check-Act-modellen”. Denna modell är en fortgående process som 
möjliggör att utveckla och införa antagna principer och policys inom det sociala 
ansvarstagandet för företaget. Här nedan följer en kort beskrivning av de olika 
delarna.59 
 
Plan: Vid denna del görs kartläggning och planering av företagets arbete med det 
sociala ansvarstagandet. Här handlar det om att identifiera aspekter av socialt 
ansvarstagande för företagets verksamhet, det vill säga produkter och tjänster och dess 

                                                
57 ”CSR- Socialt ansvarstagande för företag” (2005) s.19ff 
58 ”CSR- Socialt ansvarstagande för företag” (2005)  s.31ff 
59 ”CSR- Socialt ansvarstagande för företag” (2005)  s.31ff 
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påverkan på samhället. Det är även viktigt att här formulera och införa klara mål för 
företagets arbete med socialt ansvarstagandet. 
 
Do: Företaget inför och driver ledningssystemet för socialt ansvarstagande. Det 
handlar här om att skapa en ledningsstruktur med klara ansvarsfördelningar. Men 
även utbildning av personal och liknande blir viktiga frågor. 
 
Check: Här kontrolleras alla processer i ledningssystemet för att kvalitetssäkra. Det 
handlar här om utvärderingar, regelbundna mätningar samt utvärdering av 
efterlevnaden av systemen. 
 
Act: I detta steg utvärderas systemet och förbättrande åtgärder i ledningssystemet 
vidtas. 
 
Genom denna process kommer företaget att kontinuerligt kunna förbättra 
ledningssystemet för socialt ansvarstagande. 
 
En viktig del i ledningssystemet är kommunikation, här syftas det både på intern och 
extern kommunikation. Den interna kommunikationen syftar på kommunikationen 
inom förtaget det vill säga mellan avdelningar, enheter eller kanske mellan anställda. 
Det är viktigt för problemlösning, samordning av uppdrag med mera. Den externa 
kommunikationen hänförs till de externa intressenterna. Dessa är viktiga i arbetet av 
det sociala ansvarstagandet, då en bra kommunikation här leder till att företaget kan 
möta intressenternas förväntningar på detta område.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
60 ”CSR- Socialt ansvarstagande för företag” (2005)  s.31ff 
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4. Empiri 

I detta kapitel går vi  igenom de betygsatta företagen, samt hur vår empiri är 
uppbyggd.   
 

4.1 Uppbyggnad av empiri 

I empirin har vi utgått ifrån de utvalda företagens årsredovisningar och CSR-
rapporter. Vi har betygsatt dessa rapporter utifrån hur väl de uppfyller GRI:s riktlinjer 
för redovisningen av socialt ansvar. Detta har vi gjort för att få en bra bild över hur de 
utvalda företagen redovisar sitt sociala ansvar, samt hur utvecklingen för GRI 
anslutna respektive icke anslutna företag har fortskridit mellan åren 2002 och 2005. 
Viktigt att notera är att detta inte är en undersökning för att jämföra företag emot 
varandra. Det vi fokuserat på är den totala utvecklingen av GRI-anslutna företags 
samt icke GRI-anslutna företags redovisning av socialt ansvar. 
 
Betygsystemet som vi använt oss av baseras på en tidigare uppsats 61 i ämnet, då vi 
ansåg att grundstommen i denna betygsgradering var bra och användbar i vår uppsats. 
Vi har som tidigare uppsats valt att utgå ifrån GRI:s riktlinjer för socialt ansvar när vi 
betygsatt redovisningen av socialt ansvar i de valda företagens rapporter. 
 
Här följer betygskalan vi utgått ifrån i vår bedömning. 
 

• 0 poäng ges när informationen saknas i hållbarhets- eller årsredovisning. I 
vissa fall hänvisas läsaren till en extern sida utanför ordinarie hållbarhets- och 
årsredovisningar. Detta ger heller inte några poäng. 

• 1 poäng ges när indikatorn behandlas men där informationen som krävs för 2 
poäng saknas. 1 poäng ges också när information saknas men företaget har 
förklarat varför de inte tar upp frågan. Taket för att få 1 poäng är satt relativt 
lågt. Har företaget nämnt vissa delar av rekommendationen har poäng givits. 

• 2 poäng ges när informationen finns med enligt GRI:s riktlinjer 
  

Vi har valt att lämna ett utdrag ur GRI:s riktlinjer så att läsaren skall få en bild utav 
vilka kategorier vi gör våra bedömningar. Nedan följer dessa utdrag ur GRI:s 
riktlinjer. Vi har valt att utgå ifrån huvud indikatorerna i vår betygsbedömning. 
 
4.2 Bedömningsmall 
Bedömningsmallen utgår ifrån GRI:s sociala huvudindikatorer som vi har översatt 
nedan. 

                                                
61 H. Andersen, D. Aronsson A. Selmqvist ”Är GRI:s riktlinjer en förutsättning för en bra 
hållbarhetsredovisning?” (2005) 
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4.2.1 Arbetsförhållanden och anständigt arbete 

LA 1 Medarbetare fördelat på region, land, status (anställda/ icke-anställda), arbetstid 
(heltid/ deltid) och anställningsform (tillsvidare, viss tid, prov, projekt eller vikariat). 
Men också medarbetare som arbetar för andra arbetsgivare (inhyrd personal eller 
personal med flera arbetsgivare), fördelat på region/ land.  
 
LA 2 Nettoarbetstillfällen och personalomsättning fördelat på region/land. 
 
LA 3 Procentandel av de anställda som är anslutna till oberoende fackföreningar eller 
annan typ av förtroenderepresentanter för arbetstagare fördelat geografiskt eller som 
procent av anställda som omfattas av kollektivavtal fördelat på region/land. 
 
LA 4 Policys och procedurer som inkluderar information, konsultation och 
förhandlingar med de anställda över förändringar i rapporteringen av organisationens 
verksamhet, till exempel omstruktureringar. 
 
LA 5 Metoder för registreringar och information om arbetsrelaterade olyckor och 
sjukdomar och hur de följer ILO:s standard för arbetssättet att registrera och meddela 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
 
LA 6 Beskrivning av formella hälso- och säkerhetskommittéer med representanter för 
ledning och arbetstagare. Här skall anges hur stor del av de anställda som omfattas av 
kommitténs arbete. 
 
LA 7 Standard skador, förlorade dagar och frånvaro gradering och antalet 
arbetsrelaterade dödsfall. 
 
LA 8 Tillämpning av policys och program mot HIV/AIDS på arbetsplats och utanför 
organisationen. 
 
LA 9 Kompetensutvecklingen, medeltal timmar för praktik och utbildning per år och 
per anställd. 
 
LA 10 Jämställdhetsarbete. 
 
LA 11 Sammansättning av högsta ledningen och koncernens ledningsfunktioner 
(inklusive styrelse), inkluderande antal kvinnor och män och andra indikatorer för 
mångfald där det är kulturellt accepterat. 
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4.2.2 Mänskliga rättigheter 

HR 1 Beskrivningen av policys, vägledning, koncernstruktur och rutiner som hanterar 
alla aspekter för mänskliga rättigheter som är relevanta för verksamheten, inklusive 
rutiner för mätning och resultat. 
 
HR 2 Belägg för att mänskliga rättigheter beaktas vid investerings- och inköpsbeslut, 
inklusive rutiner för mätning och resultat. 
 
HR 3 Beskrivning av policys och rutiner för att utvärdera och beakta mänskliga 
rättigheter relaterade till leverantörskedjan och entreprenörer, inklusive rutiner för 
mätning och resultat. 
 
HR 4 Policy och rutiner för icke-diskriminering. 
 
HR 5 Beskrivning av policy för föreningsfrihet och kollektivanslutning samt I vilken 
utsträckning som denna policy är allmängiltig, oberoende av lokala lagar och 
beskrivning av rutiner/program för att arbeta med denna fråga. 
 
HR 6 Beskrivning av policyn som förhindrar barnarbete I enlighet med ILO 
Konvention 138 och I vilken utsträckning denna policy är tydligt kommunicerad och 
tillämpad, och beskrivning av rutiner/program för att arbeta med denna fråga, 
inklusive rutiner för övervakning och resultat.  
 
HR 7 Beskrivning av policy för att förhindra tvångsarbete I enlighet med ILO 
Konvention 138 och i vilken utsträckning denna policy är tydligt kommunicerad och 
tillämpad, och beskrivning av rutiner/program för att arbeta med denna fråga. 

4.2.3 Samhälle  

SO 1 Beskrivning av policys för att hantera påverkan på det lokala samhället inom de 
områden som orsakas av organisationens aktiviteter, samt beskrivning av 
rutiner/program för att hantera detta, inklusive rutiner för övervakning. 
 
SO 2 Beskrivning av policy, rutiner/ledningssystem och fungerande mekanismer för 
organisationen och anställda som avser mutor och korruption. 
 
SO 3 Beskrivning av policy, rutiner/ledningssystem och fungerande mekanismer för 
hantering av politisk lobbyverksamhet och bidrag.  

4.2.4 Produktansvar 

 



  

 39

PR 1 Beskrivning av policy för att skydda kunders hälsa och säkerhet under 
användning av produkter och tjänster, samt i vilken utsträckning denna policy är 
officiellt kommunicerad och använd, samt beskrivning av de rutiner/program som 
avser denna fråga, inklusive rutiner för mätning och resultat. 
 
PR 2 Beskrivning av policy, rutiner/ledningssystem och mekanismer relaterade till 
efterlevnad av krav på produktinformation och märkning. 
 
PR 3 Beskrivning av policy, rutiner/ledningssystem och tillmötesgående av 
konsumenternas integritet och privatliv. 
 

4.3 Rapportbedömning  

Här visar vi bedömningen av valda företags rapporter.  

4.3.3 Folksam 

Folksam har drygt 3 000 anställda och är ett av Sveriges största försäkringsbolag. 
Folksam är ett försäkringsbolag vars uppgift är att skapa trygghetslösningar som 
passar de flesta människors behov. Koncernen består av två ömsesidiga bolag 
Folksam Sak, Folksam Liv men även ett antal andra dotterbolag. Och har drygt fyra 
miljoner kunder för vilkas räkning vi förvaltar cirka 160 miljarder kronor. I och med 
att Folksam är ett kundägt bolag så finns det inte några aktieägare i bolaget.62 

Redovisning av socialt ansvar år 2003 
Folksam redovisar socialt ansvar separat i en Hållbarhetsredovisning. Rapporten tar 
upp ekonomisk-, miljö-, etiskt- och socialt perspektiv, och är på 17 sidor. Folksam är 
anslutna till GRI och redovisar således utifrån dessa riktlinjer. 

Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
Folksam tar upp hur många anställda de har, men nämner inte vilken anställningsform 
som de anställda har. När det gäller sjukfrånvaro redovisar dom detta på ett bra sätt 
och beskriver hälso- och säkerhetsåtgärder som företaget tillämpar för de anställda på 
ett bra sätt. Och behandlar jämställdhetsfrågorna på ett väl utarbetat sätt och beskriver 
utförligt hur dom jobbar för att uppnå jämställdhet i företaget och samhället. När det 
gäller redovisningen av ledningen tar Folksam på ett bra sätt upp könsfördelningen i 
ledningen, däremot tar de inte upp nationaliteterna som finns i ledningen. 

Mänskliga rättigheter (HR) 
Här lämnas i stort sett ingen information alls det enda Folksam tar upp här är 
diskriminerings frågor och det behandlas ytligt. 
                                                
62 www.folksam.se 
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Samhälle (SO) 
Under denna del av redovisningen tar Folksam inte upp någon av den information 
som GRI:s riktlinjer föreskriver. 

Produktansvar (PR) 
Folksam informerar hur de hjälper till och utformar en säkrare miljö etc. Har ingen 
produkt i den bemärkelsen men beskriver bra hur de arbetar för kunderna och deras 
säkerhet. I övrigt ges ingen mer information i enhetlighet med GRI. 

Redovisning av socialt ansvar år 2005 
Folksam redovisar socialt ansvar separat i en Hållbarhetsredovisning. Rapporten tar 
upp ekonomisk-, miljö-, etiskt- och socialt perspektiv, och är på 28 sidor. Folksam är 
anslutna till GRI och redovisar således utifrån dessa riktlinjer. 

Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
Folksam bryter ner arbetskraften helt enligt GRI:s riktlinjer. Och tar upp 
anställningsform, antal anställda, åldersfördelning, personalomsättning med mera. De 
anställdas kompetensutveckling beskrivs kortfattat och ger ingen djupare inblick i hur 
man går tillväga. När det gäller information om facklig anslutning ges det i procent 
men saknar geografisk fördelning inom detta område. De anställdas sjukfrånvaro 
beskriver man utförligt i procent siffror, men inget nämns angående arbetsrelaterade 
olyckor och dylikt. Även Folksams jämställdhets arbete beskrivs enligt GRI:s 
riktlinjer och ger en utförlig beskrivning hur dom jobbar med dessa frågor. 
Beskrivningen av ledningen saknar, liksom 2002 års hållbarhetsredovisning, 
nationalitet och kulturell inblick i ledningen. Men man tar upp könsfördelningen i 
ledningen på ett bra sätt. 

Mänskliga rättigheter (HR) 
I 2005 år social redovisning tar Folksam upp hur de bejakar de mänskliga 
rättigheterna och man kan klart och tydligt se att de beaktar dessa i sina 
investeringsbeslut. Och man beskriver även deras rutiner för icke-diskriminering i 
företaget och man kan se hur dessa rutiner följs upp i organisationen.  

Samhälle (SO)  
Under denna del av redovisningen tar Folksam inte upp någon av den information 
som GRI:s riktlinjer föreskriver. 

Produktansvar (PR) 
Även detta år beskriver Folksam på ett bra sätt hur de hjälper till och utformar en 
säkrare miljö med mera. De beskriver även hur de arbetar för att förbättra kundernas 
miljö och säkerhet. 
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4.3.2 FöreningsSparbanken (FSB) 

FöreningsSparbanken är en av de ledande bankkoncernerna i Norden med 8,5 
miljoner privatkunder och 431 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och 
Litauen. Tillsammans med sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I 
de baltiska länderna finns ytterligare drygt 280 kontor. Koncernen är även aktiv i 
Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, 
Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. 2005 uppgick balansomslutningen till 1200 
miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. FSB är anslutna till GRI och 
redovisar utifrån dessa riktlinjer63. 

Redovisning av socialt ansvar år 2002 
FSB redovisar socialt ansvar separat i rapporten Hållbarhet. Rapporten tar upp 
ekonomisk-, miljö-, etiskt- och socialt perspektiv, och är på 20 sidor.  

Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
Under denna del av redovisningen av socialt ansvar har många av de punkter som 
GRI vill att företagen ska ta upp uteblivit. De delar man tagit upp är redovisningen av 
personal där FSB redovisar antalet anställda, men man tar inte upp fördelningen av 
anställda för varje region och inte heller vilken anställningsform de anställda har. FSB 
tar upp kompetensutvecklingen inom företaget, men gör här ingen närmare 
beskrivning av hur man går tillväga i kompetensutvecklingen. När det gäller 
sjukskrivningar visar FSB sjukfrånvaron och de anställdas välbefinnande men nämner 
inget om olycksfall och liknande. Man beskriver också ytligt att det råder 
föreningsfrihet inom FSB. Jämställdhetsarbetet inom företaget beskrivs kortfattat. 
Könsfördelning i ledningen tas upp men FSB visar inget angående den kulturella 
mångfalden. 

Mänskliga rättigheterna (HR) 
I den delen av redovisningen av socialt ansvar nämner FSB att man utgår ifrån FN: s 
frivilliga initiativ om de mänskliga rättigheterna. Ingen närmare beskrivning ges. 

Samhälle (SO) 
FSB skriver att man tar hänsyn till det lokala samhället i sin verksamhet, men gör 
ingen beskrivning över hur detta tillämpas i praktiken. Och på samma sätt gör man 
när det gäller mutor och korruption, det vill säga man nämner att det finns policys och 
rutiner för detta men det finns ingen beskrivning av hur det tillämpas. 

Produktansvar (PR) 
FSB skriver att det finns rutiner och att man ständigt jobbar med att skydda kunders 
säkerhet och hälsa, men ingen beskrivning av hur det görs ges. Vad det gäller rutiner 
för produktinformation och märkning tar man upp en del kring detta, men utvecklar 
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inte resonemangen. FSB nämner att de tar konsumenternas integritet och privatliv i 
beaktning och att man har rutiner för detta, ingen beskrivning av hur dessa rutiner 
används och appliceras ges. 

Redovisningen av socialt ansvar år 2005 
FSB har i 2005 års hållbarhetsredovisning integrerat denna i årsredovisningen. Att 
notera här är att hållbarhetsredovisningen hamnar som en del i beskrivningen av 
företaget som helhet. 

Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
FSB visar antalet anställda och förtydligar med grafer över antalet heltidsanställda, 
arbetstid med mera. Personalomsättning visas och man får en bild över hur 
personalstrukturen utvecklats. Vad det gäller sjukskrivningar och liknande så har FSB 
liksom vid 2002 års hållbarhetsredovisning endast redovisat sjukfrånvaro och nämner 
inget om skadefrekvensen. Man beskriver även på ett bra sätt hur FSB arbetar för att 
förbättra hälsan på arbetsplatsen. FSB beskriver även utförligt hur de arbetar med 
kompetensutvecklingen, det som saknas här är statistik över antalet timmar för 
kompetensutveckling per anställd. I övrigt ges en bra statistik över könsfördelningen i 
företaget, både vad det gäller ledningen och de övriga anställda. De tar även upp de 
etiska och kulturella aspekterna i ledningen och företaget i stort. FSB nämner 
jämställdhetsarbetet, men även detta år gör de ingen utförligare beskrivning.    

Mänskliga rättigheter (HR) 
Denna del är i stort sett oförändrad sen 2002 års hållbarhetsredovisning. FSB tar 
fortfarande upp att man följer FN:s konvention angående de mänskliga rättigheterna, 
men ger ingen utförligare beskrivning. FSB nämner även att Robur fonderna tar 
barnarbete i beaktning när de väljer företag för investeringar. 

Samhälle (SO) 
Denna del av redovisningen nämns i stort sett inte. Det som nämns är att FSB tar 
hänsyn till det lokala samhället i de områden som de verkar inom, men det nämns inte 
hur dessa åtgärder för samhället tillämpas. I övrigt ges ingen information. 

Produktansvar (PR) 
FSB tar på ett bra sätt upp hur man arbetar och ständigt försöker förbättra säkerheten 
och hälsan för kunderna. De beskriver åtgärder och rutiner som görs på detta område. 
Vad det gäller rutiner för produktinformation och märkning tar FSB upp en del kring 
detta, men utvecklar inte resonemangen. FSB beskriver hur man hanterar integritet 
och privatliv främst vad det gäller behandling och registrering av kunder och 
behandlingen av Internet uppgifter. FSB nämner dock inte hur dessa rutiner för 
kundernas integritet i övriga situationer används. 
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4.3.4 H&M 

H&M har 1196 butiker i 22 länder och har över 50 000 anställda, och är en av 
världens största kläd- och kosmetika kedjor. Tyskland är största marknaden, följt av 
Sverige och Storbritannien. Huvudkontoret är belagt i Stockholm. H&M har även 
inlett franchiseverksamhet i Mellanöstern. H&M:s omsättningen år 2005 uppgick till 
MSEK 71 885,864. 

Redovisning av socialt ansvar år 2002 
H&M redovisar socialt ansvar separat i en Corporate Social Responsibility rapport. 
Rapporten tar upp ekonomisk-, miljö-, etiskt- och socialt perspektiv, och är på 83 
sidor. H&M är anslutna till GRI och redovisar utifrån dessa riktlinjer. 

Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
H&M har en bra och utförlig beskrivning av företagets anställda i olika länder, de 
saknar dock anställningsform. De tar även upp nettoarbetstillfällen för hela 
koncernen, dock inte för varje land. Personalens kompetensutveckling beskrivs på ett 
informellt sätt, däremot visas ingen statistik på utbildningstimmar. När det gäller 
ledningens sammansättning nämns inget om könsfördelning eller kulturell spridning. 

Mänskliga rättigheter (HR) 
H&M nämner de mänskliga rättigheterna kortfattat, men inte hur de tillämpar det i 
praktiken. De beskriver hur valet av leverantörer etc. behandlas utifrån de mänskliga 
rättigheterna. H&M beskriver på ett bra sätt hur de arbetar för att förebygga 
barnarbete och tvångsarbete, och tar upp de rutiner som finns för att undvika dessa 
problem. 

Samhälle (SO) 
Under denna del av redovisningen tar H&M inte upp någon av den information som 
GRI:s riktlinjer föreskriver. 

Produktansvar (PR) 
När det gäller produktansvar beskriver H&M mycket väl vilka system och rutiner de 
har för kundernas hälsa och säkerhet. Och de beskriver även sin produktmärkning och 
kvalitetskontroller på ett bra sett. Beskrivning av hur de ständigt försöker att förbättra 
sina produkter för att anpassas till kunden, både vad det gäller hälsa och mode ges. 

Redovisning av socialt ansvar år 2005 
H&M redovisar socialt ansvar i en separat CSR-rapport. Rapporten tar upp 
ekonomisk-, miljö-, etiskt- och socialt perspektiv, och är på 81 sidor. H&M är 
anslutna till GRI och redovisar utifrån dessa riktlinjer. 
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Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
H&M ger en utförlig beskrivning av företagets anställda i olika länder, 
anställningsform visas ej. De tar även upp nettoarbetstillfällen för hela koncernen, 
dock inte för varje land. Medarbetarnas kompetensutveckling beskrivs utförligt, 
däremot visas ingen statistik på utbildningstimmar. H&M tar även upp sin inställning 
och rutiner för bearbetning och hjälp mot HIV/AIDS på ett bra sätt. Könsfördelningen 
i ledning nämns, ingen information beträffande kulturell spridning i ledningsorganen 
ges. 

Mänskliga rättigheterna (HR) 
H&M beskriver de mänskliga rättigheterna på ett utvecklat sätt och visar klart och 
tydligt vad de gör för att förbättra och förebygga dessa. De tar även upp hur detta 
påverkar så väl investeringsbeslut som val av samarbetspartners, och man följer upp 
detta och ser till att avtal hålls vad det gäller de mänskliga rättigheterna. 

Samhälle (SO) 
H&M:s beskrivning av hur man hanterar påverkan på det lokala samhället och vilka 
åtgärder de vidtar för att hjälpa det lokala samhället. Beskrivning helt enligt GRI-
riktlinjer. 

Produktansvar (PR) 
När det gäller produktansvar beskriver H&M precis som i 2002 års rapport mycket 
väl vilka system och rutiner de har för kundernas hälsa och säkerhet. H&M beskriver 
produktmärkning och kvalitetskontroll på ett bra sett. H&M beskriver hur de ständigt 
försöker att förbättra sina produkter för att anpassas till kunden, både vad det gäller 
hälsa och mode. Reklamarbetet anpassas efter standards och koder som finns för en 
hållbar utveckling. 

4.3.1 SAS 

SAS är ett flygbolag med ett brett hotell nätverk, som innefattar i dagsläget 190 hotell. 
Deras omsättning uppgick 2004 till 58,073 MSEK och de hade 2004 en 
personalstyrka på 32,481 medarbetare. SAS är anslutna till GRI65. 

Redovisning av socialt ansvar år 2002 
SAS redovisar socialt ansvar integrerat i den 124 sidiga årsredovisningen.  

Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
SAS visar i sin årsredovisnings noter/tilläggsupplysningar medelantal anställda. En 
indelning har gjorts efter land och uppdelning av kön visas. De tar även upp 
personalomsättningen i procent. Personalens sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador 
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visas statistiskt, vilket ger en bra överblick. Genomgången av kompetens- och 
ledarutveckling inom koncernen görs på ett utförligt sätt. De redovisar dock inte 
antalet timmar för praktik och utbildning. SAS skriver att de har en mångfaldspolicy, 
men visar inte hur den tillämpas. Jämställdhetsfrågor nämns med en något vag 
beskrivning av hur det tillämpas. 

Mänskliga rättigheter (HR) 
SAS tar inte upp något angående de mänskliga rättigheterna. 

Samhälle (SO) 
Ingen information ges på detta område. 

Produktansvar (PR) 
Efter terrordåden i september 2001 har EU fastställt nya säkerhetskrav för 
flygbranschen. SAS redovisar att de bekostar de arrangemang som myndigheterna 
kräver för att ge passagerare och anställda ökad säkerhet. SAS diskuterar även sitt 
varumärke ingående men beskriver inte detta i enlighet med GRI. 

Redovisning av socialt ansvar år 2004 
SAS redovisar det sociala ansvaret integrerat i den 126 sidiga årsredovisningen.  

Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
SAS visar i sin årsredovisnings noter/tilläggsupplysningar medelantal anställda. Även 
en indelning har gjorts efter land och kön. SAS tar även upp personalomsättningen i 
procent på ett illustrativt sätt. De beskriver även samarbetet med fackliga 
organisationer väl. SAS har gjort en gradbedömning huruvida det finns etablerade 
samarbetsformer med fackförbund och personalrepresentanter i koncernens olika 
verksamheter. SAS skriver att det finns närmare 200 heltidsanställda fackligt 
förtroendevalda som företaget betalar lönen för.  SAS visar inga procenttal för hur 
många anställda som är medlemmar i fackförening eller som omfattas av 
kollektivavtal. Redovisningen av sjukfrånvaron respektive skadeantalet har utvecklats 
det senaste året, men ingenting nämns om dödsfall. SAS går även igenom 
kompetensutvecklingen för medarbetare och ledning och hur denna har fortskridit. 
Beskrivning av förhandlingar om hur nya bolagsstrukturer och ändrade löneavtal har 
genomförts ges. SAS beskriver sin jämställdhetspolicy och redovisar antalet kvinnor i 
ledningen, ingen kulturell uppdelning görs. 

Mänskliga rättigheter (HR) 
SAS skriver att de är anslutna till Global Compact och därigenom förbundit sig till att 
i all verksamhet verka till försvar för de mänskliga rättigheterna. Det finns ingen 
beskrivning av hur SAS hanterar rutinerna kring de mänskliga rättigheterna. SAS 
redovisar i vilken grad det finns miljö, sociala/etiska krav i leverantörskontrakt i 
koncernens olika verksamheter. De visar inte vilka krav som skall finnas i dessa 
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kontrakt. SAS beskriver inte de rutiner och policys för att utvärdera och beakta hur de 
mänskliga rättigheterna är relaterade till leverantörskedjan och entreprenörer. Det som 
redovisas är i vilken grad det finns hållbarhetspolicy i avtal och kontrakt med 
leverantörer i koncernens olika verksamheter 

Samhälle (SO) 
SAS sammanfattar under rubriken Bidrag till samhällsutvecklingen vad de anser sig 
bidraga med till samhällsutvecklingen. Ingen policybeskrivning ges. I SAS 
koncernens policys finns strikta regler som förbjuder bestickning och mottagande av 
mutor och otillbörliga förmåner. Dessa regler implementerades under 2005 i en Code 
of Conduct, och finns inte med i hållbarhetsredovisningen. 

Produktansvar (PR) 
Efter terrordåden i september 2001 har EU fastställt nya säkerhetskrav för 
flygbranschen. SAS redovisar att de bekostar de arrangemang som myndigheterna 
kräver för att ge passagerare och anställda ökad säkerhet.  

4.3.8 Svenska Cellulosa AB (SCA)  

SCA är ett globalt konsumentvaru- och pappersföretag som utvecklar, producerar och 
marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar samt 
tryckpapper och sågade trävaror. Verksamheten är global med försäljning i ett 90-tal 
länder och med tillverkning i cirka 40 länder66. 

Redovisning av socialt ansvar år 2002 
SCA har med en kort sammanfattning av SCA:s miljö- och sociala arbete i sin 
årsredovisning. För ytterligare information hänvisar SCA till rapporten Miljö- och 
socialt ansvar 2002. SCA har strävat efter att använda sig av GRI:s grundprinciper 
vid utformningen av rapporten. Rapporten är på 58 sidor och är indelad i 
miljöområde, sociala frågor samt ekonomiska och finansiella aspekter. 

Arbetsförhållanden och anständigt arbete (LA) 
SCA visar i sin årsredovisning medeltal anställda över koncernens länder, 
jämförelsetal med föregående år finns. I rapporten Miljö- och socialt ansvar 2002 
redovisas genomsnittligt antal anställda per världsdel, det genomsnittliga antalet 
heltidsanställda samt personalomsättningen under året, inga jämförelser med tidigare 
år görs. Redovisning av andelen anställda som är anslutna till fackförening eller som 
omfattas av kollektivavtal ges ej. Ingen information ges angående förhandlingsrutiner. 
Olycksfrekvens (tillbud per 100 anställd) redovisas per affärsområde. SCA visar 
jämförelser med tidigare år när det gäller antalet olyckor som leder till sjukskrivning. 
Det nämns även att säkerhetsprogram förekommer i koncernen, samt att hälso- och 
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säkerhetspolicy finns på deras hemsida. Ingen tillämpning av policys och program 
mot HIV/AIDS på arbetsplatsen och utanför organisationen nämns. SCA nämner att 
det finns ett flertal utbildningsprogram i organisationen och att stora resurser satsas på 
detta varje år, men visar inte medeltal timmar per anställd som detta omfattar. SCA 
redovisar sin personal- och anställningspolicy men visar inte högsta ledningens 
sammansättning.  

Mänskliga rättigheter (HR) 
SCA skriver att det är av stor vikt att skydda och upprätthålla grundläggande 
mänskliga rättigheterna genom att behandla sina anställda med respekt. Vidare skriver 
SCA att de förväntar sig att deras affärspartner respekterar mänskliga rättigheter, 
ingen policy beskrivning görs. SCA skriver att de ska utarbeta en policy som slår fast 
koncernens ställningstagande i frågor som rör föreningsfrihet, frihet från 
diskriminering, rättvisa arbetsvillkor. Samtidigt som policyn utarbetas ska SCA också 
skapa ett system för regelbunden uppföljning av att bestämmelserna på dessa områden 
följs. Ingen beskrivning av policys som förhindrar barn- och tvångsarbete ges.  

Samhälle (SO) 
SCA beskriver vad de strävar efter att påverka i de lokala samhällen där de verkar. 
Det görs även en beskrivning över de insatser som gjorts i samhällen runt om i 
världen. SCA skriver att de ska utarbeta en policy som slår fast koncernens 
ställningstagande i fråga om lokalt deltagande. Beskrivning av policy beträffande 
mutor och korruption ges ej. SCA skriver att de inte ger några donationer till politiker. 

Produktansvar (PR) 
SCA skriver i sin policy för hållbar utveckling att de strävar efter att erbjuda 
produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov när det gäller säkerhet.   

Redovisning av socialt ansvar år 2005 
SCA har i sin årsredovisning med en sammanfattning av socialt ansvar och hänvisar 
där till rapporten Miljö- och socialt ansvar 2005 för ytterligare information. 
Rapporten är på 66 sidor och är indelad i Miljöredovisning, Social rapportering och 
RMS resursledningssystem. Den sociala rapporteringen omfattar 11 sidor. 

Arbetsförhållanden och anständigt arbete (LA) 
SCA redovisar andel anställda per världsdel, inga jämförelsetal med tidigare år ges 
per region utan SCA visar antalet nya medarbetare och antalet medarbetare som 
lämnat företaget. Ingen redovisning av genomsnittligt antal heltidsanställda eller 
andelen anställda som är anslutna till fackförening ges, men SCA visar andelen 
anställda som omfattas av kollektivavtal. I rapporten skrivs även att SCA har en 
policy att föra en dialog med medarbetarna, eller deras representanter, när det gäller 
organisatoriska förändringar. SCA går igenom hur de hanterar omstrukturering och 
omorganisation med sina anställda. I rapporten återfinns en genomgång av vilka 
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nyckeltal SCA mäter rapporterar och publicerar när det gäller säkerhet. Nyckeltal som 
redovisas i rapporten är antal olyckor per 100 anställda samt olyckornas 
svårighetsgrad. Koncernens genomsnittliga olycksfrekvens, incidenter och olyckor 
per miljon arbetstimmar, visas också. Information om policys och program mot 
HIV/AIDS på arbetsplatsen och utanförorganisationen ges ej. SCA beskriver sitt 
arbete för mångfald och jämställdhet, och ger exempel på program på detta område. 
SCA redovisar nationalitet och könsfördelning bland företagets 300 respektive 1000 
högsta befattningshavare. 

Mänskliga rättigheter (HR) 
SCA skriver att de till fullo stöder de principer som ingår i FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Urvalet av leverantörer skall baseras på fakta och fler 
faktorer än priset spelar in. SCA förväntar sig att företag i leverantörskedjan uppfyller 
acceptabla sociala normer. Inga transaktioner med affärspartners som SCA vet eller 
misstänker vara involverade i barnarbete och tvångsarbete tolereras. Barnarbete och 
tvångsarbete är förbjudet, och SCA kontrollerar att detta följs genom att deras 
anläggningar årligen rapporterar åldern på deras yngste anställde. SCA skriver att de 
utvecklat ett ramverk för länder med svagt stöd för mänskliga rättigheter. I SCA:s 
hållbarhetspolicy står det att de har som mål att tillhandahålla en icke diskriminerande 
miljö för deras anställda, att kollektivavtal följs strikt. Varje medarbetare har rätt att 
själv avgöra om man vill bli medlem i en facklig organisation eller ej.  

Samhälle (SO) 
SCA har som målsättning att stödja utvecklingen i de länder där de är verksamma. 
Exempel ges på olika program och bidrag till samhället ges. I SCA:s affärspraxis står 
det att mutor och korruption inte tolereras. Ingen beskrivning angående politisk 
lobbyverksamhet och bidrag ges. 

Produktansvar (PR) 
SCA skriver i sin policy för hållbar utveckling att de strävar efter att erbjuda 
produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov när det gäller säkerhet.  

4.3.9 Assa Abloy 

Assa Abloy är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetslösningar, och 
har över 150 bolag i mer än 40 länder. Assa Abloy finns representerat i alla stora 
regioner, både på mogna och nya marknader. Inom det snabbväxande området för 
elektromekaniska lås har koncernen en ledande ställning inom till exempel 
identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. Assa Abloy bildades 1994 och har 29 
500 anställda och en omsättning på 27,8 miljarder SEK67. 
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Redovisning av socialt ansvar år 2003 
Assa Abloy redovisar socialt ansvar i sin årsredovisning under avsnittet Hållbar 
utveckling. Redovisningen omfattar 2 sidor och ingenting nämns om vilka principer 
som använts vid framställandet av informationen. 

Arbetsförhållanden och anständigt arbete (LA) 
I årsredovisningen visas medeltal anställda med jämförelsetal för tidigare år, ingen 
indelning över region eller land finns. Ingen information ges om förhandlingsrutiner,  
andelen anställda som är anslutna till fackförening eller omfattas av kollektivavtal. 
Assa Abloy skriver i redovisningen att de ständigt söker nya vägar för att minska 
riskerna som kan leda till olyckor, ingen information ges angående arbetsrelaterade 
olyckor och sjukdomar. Information om tillämpningen av policy och program mot 
HIV/AIDS på arbetsplatsen och utanför organisationen ges ej. Assa Abloy nämner 
inget om medeltal timmar för utbildning. Assa Abloy skriver att jämställdhet och 
mångfald är viktigt för utvecklingen av företaget, men ingen beskrivning av policys 
för jämställdhet och mångfald ges. Assa Abloy redovisar könsfördelning inom 
företagsledning, styrelse och koncernledning.  

Mänskliga rättigheter (HR) 
Assa Abloy skriver att mänskliga rättigheter självklart respekteras överallt i världen, 
ingen policy beskrivning ges. Ingen information ges om hur mänskliga rättigheter 
beaktas vid investerings beslut och vid val av leverantörer. Assa Abloy skriver att inte 
någon form av diskriminering eller trakasserier accepteras, vidare går Assa Abloy 
igenom vad som kan ligga till grund för att diskriminering uppstår. Inga policys eller 
rutiner för icke-diskriminering visas. Assa Abloy skriver att deras anställda är fria att 
organisera sig eller gå med i valfri organisation. Ingen beskrivning av policy när det 
gäller barnarbete och tvångsarbete, men Assa Abloy skriver att för att vara anställd i 
företaget eller någon av koncernens leverantörer måste man ha uppnått minimiålder 
enligt lokal lag.  

Samhälle (SO) 
Assa Abloy skriver att vare sig givande eller tagande av muta eller andra former av 
bestickning accepteras, och att koncernen inte lämnar någon form av partipolitiska 
bidrag.  

Produktansvar (PR) 
Assa Abloy skriver att det är särkilt viktigt för dem att agera ansvarsfullt i de länder i 
tredje världen som de har produktion. I rapporten står att konsumenters krav på säkra 
produkter samt tillförlitlig produktinformation ska mötas. 

Redovisning av socialt ansvar år 2005 
Assa Abloy integrerar hållbar utveckling i sin årsredovisning. Redovisningen är på två 
sidor och rubriken är Miljö och etik – ett globalt ansvar. De nämner inte om de 
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redovisar efter några ”principer”. Under 2004 infördes en uppförandekod i Assa 
Abloy, den baserar sig dels på dels på Assa Abloys övergripande policys, dels på 
internationella riktlinjer, till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt 
ILO:s kärnkonventioner. 

Arbetsförhållanden och anständigt arbete (LA) 
Medelantal anställda per land redovisas, jämförelsetal med tidigare år finns. Ingen 
redovisning av andelen anställda som är anslutna till fackförening eller omfattas av 
kollektivavtal visas. Förhandlingsrutiner redovisas ej. Assa Abloy redovisar inga 
nyckeltal för olycksfallsstatistik, men skriver att nyckeltalen kommer att redovisas 
internt första gången för år 2005 och kommer att ligga till grund för mätbara mål till 
förbättringar. Ingen närmare beskrivning av hur rapporteringen för olyckor och 
sjukdomar ska gå till ges. Assa Abloy har utarbetat ett miljöprogram där det ingår ett 
program för hälsa och säkerhet, men ingen beskrivning av programmet ges. 
Tillämpning av policys och program mot HIV/AIDS visas ej. Medeltal timmar för 
utbildning eller exempel på utbildningsprogram ges ej. Assa Abloys 
jämställdhetsarbete redovisas ej, men de har med könsfördelning inom 
företagsledningen, styrelsen och koncernledningen. 

Mänskliga rättigheter (HR) 
Under 2004 fastställdes en uppförandekod. Den baseras på Assa Abloys övergripande 
policys, dels på internationella riktlinjer, till exempel FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter samt ILO:s kärnkonventioner. Under 2005 påbörjade Assa Abloy en 
undersökningen för att höja medvetenheten i organisationen samt säkerställa att 
uppförandekoden efterlevs. Resultaten kommer att ligga till grund för handlingsplaner 
och indikatorer för styrning och uppföljning. Assa Abloy skriver att det pågår 
aktiviteter för att inkludera uppförandekoden i koncernens system för kontroll av 
leverantörer. Pilotinspektioner av leverantörer gjordes under 2005, ingen redovisning 
av dessa inspektioner görs. I Assa Abloys uppförandekod tas diskriminering och 
trakasseri frågan upp, ingen närmare policy eller rutin. Föreningsfrihet, barnarbete 
och tvångsarbete finns inskrivet i uppförandekoden, men ingen närmare beskrivning 
ges. 

Samhälle (SO) 
I Assa Abloys uppförandekod finns punkten samhällsansvar och mutor inskrivet, men 
det finns ingen beskrivning av policys eller rutiner/program för detta.  

Produktansvar (PR) 
I Assa Abloys uppförandekod finns punkten konsumentintressen med, men det står 
ingenstans vad denna punkt syftar till. 
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4.3.7 Astra Zeneca 

Astra Zeneca upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför receptbelagda 
läkemedel för olika hälsovårdsområden. De är verksamma i över 100 länder och sitt 
huvudkontor i London, Storbritannien, FOU-huvudkontor i Södertälje, betydande 
verksamhet i USA samt växande närvaro på viktiga nya marknader. Antalet anställda 
uppgår till över 6500068. 

Redovisning av socialt ansvar år 2002 
Astra Zeneca redovisar inte socialt ansvar i årsredovisningen utan redovisas i 
rapporten Vårt ansvar - ett sammandrag 2002. Rapporten är på 20 sidor och omfattar 
ekonomisk utveckling, miljöutveckling samt social utveckling. Den sociala 
utvecklingen redovisas på 4 sidor. Vid utformningen av redovisningen har GRI:s 
riktlinjer använts där så varit tillämpligt. 

Arbetsförhållanden och anständigt arbete (LA) 
Rapporteringen av antalet medarbetare visas fördelat på region och med jämförelsetal 
med föregående år visas i årsredovisningen. Ingen redovisning av antalet anställda 
som är anslutna till oberoende fackföreningar eller vilka förhandlingsrutiner som 
finns. Astra Zeneca visar inte vilken metod de använder sig av vid registrering av 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar eller hur de följer ILO:s standard. Astra 
Zeneca skriver att antalet arbetssjukdomar minskat och att arbetsrelaterade olyckor 
inte minskat påtagligt samt att olyckor med dödlig utgång ej förekommit. I rapporten 
skrivs det att en rad olika arbetsmiljöutbildningar bedrivs, samt att det lokalt finns så 
kallade ”wellbeing-program”. Inget program eller policy mot HIV/AIDS på 
arbetsplatsen och utanför organisationen redovisas. I företaget finns personliga 
utvecklingsplaner samt ledarskapsutveckling, ingen redovisning av antalet timmar 
ges. Astra Zeneca beskriver sin syn på mångfald och visar mål, åtgärdsplan och 
nyckeltal angående mångfald/jämställdhet. Ingen redovisning av högsta ledningens 
sammansättning i fråga om mångfald finns.     

Mänskliga rättigheter (HR) 
Astra Zeneca har ställt upp mål och en åtgärdsplan när det gäller mänskliga 
rättigheter. Det redovisas även mål, åtgärdsplaner samt nyckeltal angående relationen 
till leverantörer i denna fråga. Ingen beskrivning av policy för föreningsfrihet, 
kollektivanslutning eller barn- och tvångsarbete ges. 

Samhälle (SO)   
Astra Zeneca skriver att deras mål är att optimera samhällsstödjande insatser, främst 
på områdena hälsa, naturvetenskap och utbildning. De beskriver även olika exempel 
på hur de engagerar sig i samhället globalt. 
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Produktansvar 
Vid försäljning och marknadsföring av sina läkemedel har Astra Zeneca interna regler 
som baseras på läkemedelsbranschens etiska regler, samt tillämpar lokala regler för 
marknadsföring, lagar och förordningar.  

Redovisning av socialt ansvar år 2005 
Astra Zeneca redovisar inte socialt ansvar i årsredovisningen utan redovisas i 
rapporten Vårt ansvar - ett sammandrag 2005. Rapporten är på 40 sidor. Ingenting 
nämns om vilka principer som använts vid framställandet av rapporten. 

Arbetsförhållanden och anständigt arbete (LA) 
Astra Zeneca visar i rapporten geografisk fördelning av antalet medarbetare, 
jämförelsetal med tidigare år återfinns i företagets årsredovisning. Redovisning av 
antalet anställda som är anslutna till oberoende fackförening samt redovisning av 
förhandlingsrutiner ges ej. Metod för registrering av arbetsrelaterade olyckor och 
sjukdomar samt om eller hur de följer ILO:s standard återfinns ej. Olycksorsaker 
bland Astra Zenecas medarbetare redovisas detaljerat, och jämförelser görs med 
föregående år när det gäller allvarliga olyckor. Orsaker till arbetssjukdomar finns 
också detaljerat redovisat. Ingen redovisning av policy eller program mot HIV/AIDS 
på arbetsplatsen och utanför organisationen ges. Mål och handlingsplan för mångfald 
visas. Astra Zeneca redovisar andelen chefer som rapporterar till högsta ledningen.  

Mänskliga rättigheter     
Mål och handlingsplan rörande mänskliga rättigheter redovisas samt genomgång av 
relationen till leverantörer. Astra Zeneca nämner i sin årsredovisning att de har regler 
för att motverka diskriminering. Alla medarbetare har rätt att vara medlemmar i 
fackförening. Astra Zeneca skriver att de endast anställer personer som enligt lokal 
lag klassas som vuxna, ingen beskrivning av policy som förhindrar barn- eller 
tvångsarbete. 

Samhälle  
Astra Zeneca skriver att de strävar efter att ha en öppen dialog med våra närsamhällen 
för att hålla dem informerade om vår verksamhet och våra planer, samt att ge dem 
möjlighet att ta upp egna frågeställningar. 

Produktansvar 
Astra Zeneca skriver att kommunikationen med kunder är viktig vid förmedlingen av 
nyttan och riskerna med läkemedel. Det finns mål och handlingsplan för försäljning 
och marknadsföring av företagets produkter. 

4.3.10 JM 

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. 
Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med 
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tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, 
Danmark och Belgien. JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella 
lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM har 
cirka 2 200 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kr69. 

Redovisning av socialt ansvar år 2002 
JM:s redovisning av socialt ansvar återfinns i årsredovisningen och omfattar 2 sidor. 
Ingen information om några principer tillämpats vid framställningen ges. 

Arbetsförhållanden och anständigt arbete (LA) 
JM redovisar antalet anställda per land och det finns jämförelsetal med tidigare år. 
Ingen information ges angående andelen anställda som omfattas av kollektivavtal eller 
som är anslutna till fackföreningar. JM skriver att de arbetar aktivt med förebyggande 
insatser för att minska sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador, ingen information om 
hur registrering för detta går till. I rapporten finns exempel på friskvårdsprogram. 
Ingen redovisning av personskador och dödsfall ges. JM beskriver 
medarbetarutveckling i företaget men redovisar inget om antal timmar per anställd. 
JM skriver att de arbetar för att uppnå en jämnare könsfördelning i företaget och 
redovisar hur många procent av koncernens ledande befattningshavare som är 
kvinnor. 

Mänskliga rättigheter (HR) 
Ingen information angående mänskliga rättigheter ges. 

Samhälle (SO) 
JM skriver att de har ett ansvar att bidra till en positiv samhällsutveckling. De har 
gjort bedömningen att idrott, kultur och samhällsansvar är områden som lämpar sig 
väl för sponsring. JM beskriver olika samhällsprojekt som de är involverade i, och 
redovisar nedlagda kostnader för detta. JM beskriver ingen policy när det gäller 
mutor, korruption eller lobbyverksamhet. 

Produktansvar (PR) 
Ingen information angående produktansvar ges. 

Redovisning av socialt ansvar år 2005 
JM:s redovisning av socialt ansvar återfinns i årsredovisningen och omfattar 3 sidor. 
Ingen information om några principer tillämpats vid framställningen ges. 

Arbetsförhållanden och anständigt arbete (LA) 
JM redovisar antalet anställda per land och det finns jämförelsetal med tidigare år. 
Ingen information ges angående andelen anställda som omfattas av kollektivavtal eller 
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som är anslutna till fackföreningar. I rapporten redovisas antalet rapporterade skador, 
ingen information om metod för registrering ges. JM har ett program för att minska 
skador på arbetsplatsen, samt exempel på förebyggande friskvård. JM beskriver olika 
utbildningsprogram i företaget, ingen redovisning av antalet timmar per anställd ges. 
JM beskriver jämställdhetsarbetet när det gäller könsfördelning och redovisar andel 
kvinnliga chefer.  

Mänskliga rättigheter (HR) 
JM visar sina etiska riktlinjer där de tar upp hur de värnar om sina medarbetare. I de 
etiska riktlinjer står det att diskriminering eller trakasserier i eller utanför företaget 
inte accepteras. Ingen närmare beskrivning av de etiska riktlinjerna ges. 

Samhälle (SO) 
JM beskriver i sina etiska riktlinjer sin ståndpunkt när det gäller gåvor till och från 
affärspartners och leverantörer. JM visar olika pågående samarbeten med skolor. 

Produktansvar (PR) 
JM beskriver olika åtgärder som görs för att säkra kunders hälsa, ingen beskrivning av 
rutiner eller program görs. 

4.3.5 Sardus 

Sardus är en av Sveriges ledande tillverkare av påläggsprodukter och lätta måltider 
samt leverantörer av djupfrysta produkter till storhushåll. I Sardus ingår 14 
producerande dotterbolag i Sverige och Danmark, som har tillsammans drygt 950 
anställda. Man omsatte 2017 MSEK under år 200570. 

Redovisning av socialt ansvar år 2002 
Sardus redovisar det sociala ansvaret integrerat i årsredovisningen, och är inte 
anslutna till GRI. 

Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
Sardus visar anställda över regioner på ett bra sätt, men tar inte upp 
anställningsformen på de anställda. När det gäller skade- och sjukfrånvaro nämner de 
hur många skadade respektive sjukskrivna det varit under perioden. 
Kompetensutveckling för cheferna nämns kortfattat. Sardus skriver att de har 
jämställdhetsplaner, men visar inte hur de tillämpas.  

Mänskliga rättigheter (HR) 
De mänskliga rättigheterna tar inte Sardus upp i redovisning. 
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Samhälle (SO) 
Ingen information lämnas i enhetlighet med GRI. 

Produktansvar (PR) 
Sardus beskriver vilka rutiner de har när det gäller hälsa och hygien i deras 
produktsortiment, men de hänvisar till externa rutiner. Sardus beskriver även en del 
angående deras varumärke, men beskriver inte vilka rutiner de har på området. 

Redovisning av socialt ansvar år 2005 
Sardus redovisar det sociala ansvaret integrerat i årsredovisningen. Och är inte 
anslutna till GRI. 

Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
Sardus visar anställda över regioner på ett bra sätt, men tar inte upp 
anställningsformen på de anställda. När det gäller skade- och sjukfrånvaro nämner 
Sardus hur många skadade respektive sjukskrivna det varit under perioden. De 
nämner att det finns utbildnings och utvecklingsplaner för de anställda i företaget. 
Men ingen utveckling av hur planerna ser ut eller tillämpas. Sardus nämner att de har 
jämställdhetsplaner, men visar inte hur de tillämpas. De tar även upp 
könsfördelningen i ledning men nämner inget om kulturell spridning. 

Mänskliga rättigheter (HR) 
De mänskliga rättigheterna berörs inte alls i Sardus redovisning. 

Samhälle (SO) 
Ingen information lämnas i enhetlighet med GRI. 

Produktansvar (PR) 
Sardus beskriver vilka rutiner de har när det gäller hälsa och hygien i deras 
produktsortiment, men de hänvisar till externa rutiner. Sardus beskriver även en del 
angående deras varumärke, men beskriver inte vilka rutiner de har på området. 

4.3.6 Scania 

Scania är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och 
marinmotorer. Scania bedriver verksamhet på över 100 marknader i Europa, 
Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. Och har drygt 30 000 anställda världen 
över, varav cirka 12 000 i Sverige. Dessutom arbetar cirka 20 000 personer i Scanias 
fristående försäljnings- och servicemarknads- organisation71

. 
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Redovisning av socialt ansvar år 2002 
Scania redovisar det sociala ansvaret integrerat i årsredovisningen. Och är inte 
anslutna till GRI. 

Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
Scania bryter ner arbetskraften i regioner och beskriver statistisk fördelningen av 
arbetskraften i de olika regionerna. Någon information angående anställningsform ges 
inte. Scania visar personalomsättningen på ett bra sätt. När det gäller 
kompetensutvecklingen så beskriver Scania hur många timmar de lägger ner i 
genomsnitt på personalutbildningar. 

Mänskliga rättigheterna (HR) 
När det gäller de mänskliga rättigheterna och barnarbete så nämner Scania att de 
respekterar dessa, men nämner inget om hur de tillämpar dessa i verksamheten. De 
nämner även att alla anställda i företaget har anslutningsfrihet och nämner vissa lagar 
som spelar in i olika länder.  

Samhälle (SO) 
Ingen information i enlighet med GRI lämnas. 

Produktansvar (PR) 
Scania har mycket utförliga beskrivningar om hur de gör för att bli bättre och skydda 
kundernas hälsa och säkerhet. Scania beskriver rutinerna för produktionen och vad 
som görs för att förbättra kunders och allmänhetens säkerhet och hälsa. 

Redovisning av socialt ansvar år 2005 
Scania redovisar det sociala ansvaret integrerat i årsredovisningen. Och är inte 
anslutna till GRI. 

Arbetsförhållande och anständigt arbete (LA) 
Scania redovisar antalet anställda per region och det finns jämförelsetal med tidigare 
år. Någon information angående anställningsform ges ej.  När det gäller 
kompetensutvecklingen så visar Scania hur många timmar dom lägger ner i 
genomsnitt på personalutbildningar. De beskriver även vilka olika praktik och trainee 
program som finns och beskriver dessa utförligt. Jämställdhetsarbetet beskrivs samt 
vad de gör för att förbättra det. 

Mänskliga rättigheterna (HR) 
Scania nämner att de mänskliga rättigheterna respekteras, men visar inte hur detta 
tillämpas i verksamheten. De nämner också att hänsyn till de fackliga rättigheterna 
tas. 

Samhälle (SO) 
Ingen information i enlighet med GRI lämnas. 
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Produktansvar (PR) 
Scania har utförliga beskrivningar för hur de arbetar med att skydda kundernas hälsa 
och säkerhet. Scania beskriver rutinerna för produktionen och vad som görs för att 
förbättra kunders och allmänhetens säkerhet och hälsa.  
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5. Analys 

I analysen har vi sammanställt betyg, enskilda företags utveckling samt en 
övergripande analys av utvecklingen i stort. 
 

5.1 Översikt 

Inledningsvis visas en tabell som sammanfattar resultatet av poängbedömningen som 
gjorts. I tabellen redovisas hur poängen har utfallit i alla företag från år 2002 till år 
2005. Differensen visar den utveckling som de utvalda företagen gjort när det gäller 
redovisning utifrån GRI:s riktlinjer. Tabellen är uppdelad i GRI-anslutna företag och 
icke GRI-anslutna företag för på så sätt visa hur utvecklingen skiljt sig åt mellan dessa 
företag. 
 
Tabell 1, Poängfördelning 

Företag 
GRI-
anslutna Integrerad i ÅR År 2002 År 2005 Differens 

      
H&M Ja Nej 14 23 9 
SCA Ja Nej 6 17 11 
SAS Ja Ja 8 18 * 10 
FSB Ja Nej / Ja ** 7 12 5 
Folksam Ja Nej 11 19 8 
Totalt   46 89 43 
      
Assa Abloy Nej Ja 6 *** 6 0 
Astra Zeneca Nej Nej 13 16 3 
JM Nej Ja 3 6 3 
Sardus Nej Ja 4 5 1 
Scania Nej Ja 7 8 1 
Totalt   33 42 8 

 
* SAS redovisning är från 2004 
** Ej integrerad i ÅR 2002/ integrerad 2005 i ÅR 
*** Assa Abloys redovisning är från 2003 
 
Tabell 1 visar att GRI-anslutna företags redovisning av det sociala ansvaret utvecklats 
markant mer än vad de icke GRI-anslutna företagen har gjort. De GRI-anslutna 
företagen har haft en total ökning med 43 poäng medan de icke GRI-anslutna 
företagen har haft en total ökning med 8 poäng. Den totala poängdifferensen mellan 
GRI-anslutna och icke GRI-anslutna företag hamnar är 35 poäng. 
  

5.2 Analys av GRI-anslutna företag 

Här samanställs och analyseras de GRI-anslutna företagens rapporter. 
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5.2.1 Folksam 

 
Tabell 2, Folksams utveckling   
Sociala indikatorer/År 2002 2005 Differens
LA 8 12 4 
HR 1 5 4 
SO 0 0 0 
PR 2 2 0 
Totalt 11 19 8 
 
Folksam har utvecklat sin redovisning av det sociala ansvaret i företaget. Detta syns 
klart i tabellen ovan. 
 
Folksams redovisning av arbetsförhållande och antändigt arbete (LA) har ökat med 4 
poäng. Värt att notera är att de redan i 2002 års redovisning hade en utförlig 
beskrivning av dessa indikatorer. Bakgrunden till att Folksam ökar i poäng är främst 
att dom har tagit upp personalomsättningen och beskriver hur stor andel av personalen 
som är anslutna till fackföreningar. Även personalomsättningen i Folksam har 
utvecklats och behandlas 2005 mer detaljerat. Företagsledningens könsfördelning 
visas även med bättre statistik. 
 
Redovisningen av de mänskliga rättigheterna (HR) har Folksam utvecklat. Den 
utveckling som skett på området beror främst på att Folksam 2005 beskriver policys 
och ställningstaganden i verksamheten i frågor som gäller de mänskliga. Vidare ger 
Folksam i 2005 års redovisning en utförlig beskrivning av hur man värderar de 
mänskliga rättigheterna i sina investeringsbeslut. Folksam utvecklar även sin 
beskrivning angående diskriminering från 2002 års redovisning, och visar i och med 
det en mer beskrivande bild av dessa frågor och hur de jobbar för att förebygga dessa 
tendenser. 
 
Samhälls (SO) indikatorerna nämns inte i 2002 års eller 2005 års redovisning. 
 
Det som beskrivs i Produktansvaret (PR) är information om hur Folksam hjälper till 
och utformar en säkrare miljö mm. Folksam har ingen produkt i den bemärkelsen, 
men beskriver hur de arbetar för att förbättra kundernas miljö och säkerhet mm.  

5.2.2 FSB 

Tabell 3, FSB:s utveckling 
Sociala indikatorer/År 2002 2005 Differens
LA 5 8 3 
HR 0 0 0 
SO 0 0 0 
PR 2 4 2 
Totalt 7 12 5 
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FSB har ökat med 5 poäng i deras redovisning av det sociala ansvaret.  
 
FSB:s redovisning av LA är den del som har utvecklats mest i deras redovisning av 
socialt ansvar. Det som har förbättras är att de i 2005 års redovisning tar upp 
nettoarbetstillfällen, en utförligare beskrivning av hur arbetet med de anställdas hälsa 
och säkerhet ges. FSB tar även upp hur kompetensutvecklingen fortskrider och hur de 
gör för att utveckla personalen. FSB har även förbättrat statistiken över ledningen, år 
2002 tog FSB upp könsfördelningen och i 2005 års redovisning tar de även upp den 
kulturella fördelningen i ledningen. Redovisningen av antalet anställda anslutna till 
fackföreningar redovisade FSB i 2002 års redovisning men tog inte upp detta 2005. 
har blivit sämre i.  
 
De indikatorer som FSB berör angående de mänskliga rättigheterna (HR) är få och det 
som nämns här är att de står bakom FN: s frivilliga initiativ om de mänskliga 
rättigheterna men beskriver inte hur dessa tillämpas. Denna notering görs både i 2002 
och 2005 års redovisning. 
 
Samhälls (SO) indikatorerna nämns inte i 2002 års eller 2005 års redovisning. 
 
Redovisningen av produktansvarsindikatorerna (PR) har förbättrats. I redovisningen 
för 2005 beskriver FSB hur de jobbar för att förbättra och behålla den säkerheten som 
finns för kunderna något som inte gjordes 2002. FSB utvecklar även vilka rutiner som 
finns för detta. 

5.2.3 H&M  

Tabell 4, H&M:s utveckling 
Sociala indikatorer/År 2002 2005 Differens
LA 3 7 4 
HR 7 9 2 
SO 0 2 2 
PR 4 5 1 
Totalt 14 23 9 
 
Tabell 4 visar att H&M har utvecklat sin redovisning av det sociala ansvaret så att det 
2005 i högre grad svarar upp mot vad GRI:s riktlinjer efterfrågar.  
 
Den största utvecklingen i H&M:s redovisningen av socialt ansvar återfinns i LA-
indikatorerna. Utvecklingen beror på att H&M i redovisningen från 2005 beskriver 
rutiner beträffande hälso- och säkerhetsrutiner. År 2002 nämnde H&M inget om hur 
de behandlade HIV/AIDS frågorna. I 2005 års sociala redovisning beskrivs rutiner på 
detta område utförligt. Beskrivningen av ledningens sammansättning har utvecklats 
och i 2005 års redovisning visar H&M könsfördelningen i denna.  
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Beskrivningen av de mänskliga rättigheterna (HR) har utvecklats med 2 poäng. 
Utvecklingen  av redovisningen beror på att H&M 2005 utvecklat beskrivning när det 
gäller hur företaget behandlar de mänskliga rättigheterna. I redovisningen från 2005 
visar H&M rutiner för hur de behandlar dessa frågor i hela organisationen. När det 
gäller behandlingen av de mänskliga rättigheterna i utvärderingen av leverantörer och 
i produktionsleden så gör H&M en utförlig beskrivning av hur man arbetar med detta 
och vilka rutiner som finns vid utvärdering av leverantörerna. H&M:s beskrivning av 
de mänskliga rättigheterna håller en god standard och redan i 2002 års redovisning 
beskriver dom utförligt hur de behandlar de mänskliga rättigheterna. 
 
H&M:s beskrivning av indikatorerna för samhället (SO) är vagt skrivna i 2002års 
redovisning och därför får dom inga poäng. Det som förbättrats i redovisningen 2005 
är att H&M beskriver hur de behandlar påverkan på det lokala samhället och hur de 
arbetar med dessa punkter. Här beskriver H&M utförligt de åtgärdsprogram de har för 
att bygga upp de lokala samhället där de verkar.   
 
H&M:s redovisning av produktansvar (PR) är bra beskrivet och de tar upp 
produktsäkerheten och kunders hälsa. De tar även upp märkningen av produkterna 
samt beskriver utförligt rutinerna för produktinformation. Detta beskrivs bra både år 
2002 och 2005. Det enda som skiljer de båda redovisningarna från år till år är att år 
2005 även tar upp behandlingen av kundernas integritet på ett bra sätt, de hänvisar 
dock till externa dokument men läsaren kan klart och tydligt se att rutiner finns.  

5.2.4 SAS 

Tabell 5, SAS:s utveckling 
Sociala indikatorer/År 2002 2004 Differens
LA 7 11 4 
HR 0 3 3 
SO 0 3 3 
PR 1 1 0 
Totalt 8 18 10 
 
SAS har haft en markant utveckling av sin redovisning av det sociala ansvaret. Värt 
att notera är att deras redovisning är från år 2004 och således har de inte samma 
utvecklingsperiod som de övriga företagen. 
 
SAS redovisning av LA indikatorerna har ökat med 4 poäng. SAS beskriver 
samarbetet med fackliga organisationer väl. De har gjort en gradbedömning huruvida 
det finns etablerade samarbetsformer med fackförbund och personalrepresentanter i 
koncernens olika verksamheter. SAS skriver att det finns närmare 200 heltidsanställda 
fackligt förtroendevalda som företaget betalar lönen för. Inget procenttal för hur 
många anställda som är medlemmar i fackförening anges. Ingen geografisk indelning 
eller hur många anställda som omfattas av kollektivavtal visas. SAS redovisar i 
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rapporten från 2004 att de har skyddsombud och partsammansatta skyddskommittéer, 
men de visar inte hur stor del av de anställda som omfattas av dessa. 
Jämställdhetsfrågorna har utvecklats, dessa redovisades bra redan år 2002 men har till 
2004 års rapport utvecklats ännu ett steg och är beskrivet helt enligt GRI:s riktlinjer. 
De har i 2004 års rapport beskrivit könsfördelningen i ledningen på ett utförligt sätt. 
 
Indikatorerna som beskriver de mänskliga rättigheterna (HR) har utvecklats i 2004 års 
rapport. SAS beskriver på ett bra sätt att de är anslutna till Global Compact och 
därigenom förbundit sig till att i all verksamhet verka till försvar för internationella 
fri- och rättigheter. De nämner ingen beskrivning av rutiner för hur de hanterar 
mänskliga rättigheter, men det är ändå ett steg framåt då de år 2002 inte tog upp de 
mänskliga rättigheterna över huvudtaget. SAS beskriver även i vilken grad det finns 
miljö, sociala/etiska krav i leverantörskontrakt i koncernens olika verksamheter. De 
visar dock inte vilka krav som finns i dessa kontrakt. SAS tar också upp i vilken grad 
det finns hållbarhetspolicy i avtal och kontrakt med leverantörer i koncernens olika 
verksamheter. 
 
SO-indikatorerna har utvecklats från att inte varit omnämnda i 2002 års rapport till att 
ha fått 3 poäng. Det som har förbättrats är främst att SAS har en utförlig beskrivning 
av koncernens policys som förbjuder bestickning och mottagande av mutor och 
otillbörliga förmåner. SAS sammanfattar även under rubriken Bidrag till 
samhällsutvecklingen vad de anser sig bidraga med till samhällsutvecklingen. De ger 
dock ingen policybeskrivning. 
 
Produktansvar (PR) indikatorerna har däremot inte utvecklats från rapporten 2002 till 
rapporten 2004.  

5.2.5 SCA 

Tabell 6, SCA:s utveckling 
Sociala indikatorer/År 2002 2005 Differens
LA 4 7 3 
HR 1 7 6 
SO 1 2 1 
PR 0 0 0 
Totalt 6 16 10 
 
Det vi kan se i poängbedömningen är att SCA:s utvecklat sin redovisning av socialt 
ansvar så att de i högre grad uppfyller GRI:s önskemål.  
 
I redovisningen av LA-indikatorer har framsteg gjorts när det gäller redovisning av 
antalet anställda som omfattas av kollektivavtal, rapportering av olyckor samt 
beskrivning av säkerhetsarbeten. Utvecklingen har skett på så sätt att det som i 2002 
års rapport nämndes utan närmare beskrivning nu är mera utförlig. SCA visar 2005 
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sammansättningen av högsta befattningshavare när det gäller nationalitet, kön och 
ålder, något som inte visades 2002. Noterbart är att redovisningen av medelantal 
anställda i 2005 års rapport inte tar upp sådant som togs upp i 2002 års rapport och är 
således inte lika informativ. Även policys rörande personal, anställning samt 
jämställdhet redovisas mindre utförligt 2005.  
 
Vid redovisningen av HR-indikatorerna har framsteg gjorts. SCA beskriver i 
rapporten från 2005 sitt arbete för mänskliga rättigheter och hur de följer upp det. 
Redovisningen av hur företaget beaktar barn- och tvångsarbete samt företagets 
förhållningssätt sig till föreningsfrihet ges i 2005 års rapport. Detta var något som 
tidigare inte nämndes eller inte beskrevs på ett djupare sätt. I 2002 års rapport skriver 
SCA att de ska formulera en policy för att definiera sin ståndpunkt när gäller 
diskriminering. I 2005 års rapport skriver SCA att medarbetare ska ha rätt till att 
arbeta i en miljö fri från trakasserier och hot, men ingen policybeskrivning ges. 
Utveckling har skett, om ej fullt ut. 
 
Utvecklingen av SO-indikatorerna är marginell. SCA beskriver 2005 kort sitt 
deltagande i samhället. I 2002 års rapport fanns det ingen policy eller rutiner för hur 
SCA hanterar påverkan på det lokala samhället. SCA skrev att de skulle formulera en 
policy för att definiera sin ståndpunkt när gäller detta. Denna policy fanns ej 
definierad i 2005 års rapport. SCA nämner inget om mutor 2002 vilket de gör i 
2005års rapport.  
 

5.3 Analys av icke GRI-anslutna företag 

Här samanställs och analyseras de icke GRI-anslutna företagens rapporter. 

5.3.1 Assa Abloy  

Tabell 7, Assa Abloys  utveckling 
Sociala indikatorer/År 2003 2005 Differens
LA 4 5 1 
HR 2 1 -1 
SO 0 0 0 
PR 0 0 0 
Totalt 6 6 0 
 
Utifrån den poängbedömning som gjorts ser vi att Assa Abloy utvecklat sin 
redovisning av LA-indikatorerna medan de övriga indikatorerna inte förändrats 
poängmässigt. I redovisningen av LA-indikatorerna visar Assa Abloy inga nyckeltal 
för olycksfallsstatistik, men skriver att nyckeltal kommer att redovisas internt första 
gången för år 2005 och kommer att ligga till grund för mätbara mål till förbättringar. 
Detta har inte gett några poäng men vi ser att framsteg på området är att vänta. Den 
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differens som uppstått i LA beror på att Assa Abloy utarbetat ett miljöprogram där det 
ingår ett program för hälsa och säkerhet vilket lett till en poäng.   
 
HR indikatorns differens är minus 1 poäng. I 2003års redovisning återfanns poäng 
under HR-indikatorerna som rörde föreningsfrihet respektive barnarbete. I rapporten 
från 2005 ges inga poäng på dessa indikatorer, istället har poäng getts på indikatorn 
hur företaget hanterar mänskliga rättigheter. Anledningen till att Assa Abloy inte fått 
poäng på fler indikatorer är att de i 2005års rapport infogat vilka frågor som 
koncernens uppförandekod omfattar. I och med detta har poäng inte uppnåtts då 
beskrivningar av policys inte ges. 
       
Assa Abloy har inte under något av åren fått poäng för sin redovisning av SO-
indikatorerna. Det man kan säga om Assa Abloys redovisning på detta område är att 
de i rapporten från 2003 nämnde att mutor inte accepterades. I redovisningen från 
2005 visar Assa Abloy att det i uppförandekoden finns en punkt som heter 
samhällsansvar samt en punkt som heter mutor. 
 
Redovisningen av PR-indikator har inte gett några poäng. I 2003 års rapport skriver 
Assa Abloy att konsumenters krav på bra och säkra produkter samt tillförlitlig 
produktinformation ska mötas. I rapporten från 2005 finns punkten 
konsumentintressen med i bolagets uppförandekod, men ingen policy beskrivning ges.   

5.3.2 Astra Zeneca 

Tabell 8, Astra  Zenecas utveckling 
Sociala indikatorer/År 2002 2005 Differens
LA 6 9 3 
HR 5 6 1 
SO 0 0 0 
PR 2 1 -1 
Totalt 13 16 3 
 
Vid redovisningen av LA-indikatorerna har Astra Zeneca i 2005 års rapportering 
förklarat hälsa- och säkerhetsprogram väl. Astra Zeneca har även utvecklat 
redovisningen av standardskador, förlorade dagar och frånvaro gradering och antalet 
arbetsrelaterade dödsfall i rapporteringen från 2005. Astra Zeneca visar i 2005 års 
rapport andelen kvinnor som rapporterar till koncernledningen, men inget nämns om 
högsta ledningens sammansättning så poäng har ej kunnat ges. Men man kan se en 
liten utveckling när det gäller jämställdhetsrapportering. 
  
Astra Zeneca har utvecklat sin redovisning av de mänskliga rättigheterna. I 2005 års 
rapport skriver Astra Zeneca att de anställda har rätten att vara med i fackförening 
samt att de endast anställer personal som enligt lagstiftningen i de länder de verkar 
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anses vara vuxna. Dock ges ingen närmare beskrivning när det gäller policys för dessa 
frågor. 
 
Information rörande SO-indikatorerna ges ej. När det gäller redovisningen av PR-
indikatorerna rapporterade Astra Zeneca 2002 att de hade interna regler som 
baserades på (IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practice), samt lokala regler 
för marknadsföring, lagar och förordningar. Detta var en bra beskrivning och två 
poäng tilldelades. 2005 gavs en mindre utförlig redovisning av indikatorn då Astra 
Zeneca endast beskrev mål och handlingsplan rörande försäljning och 
marknadsföring, vilket inte uppfyllde kraven för två poäng. 

5.3.3 JM 

Tabell 9, JM:s utveckling 
Sociala indikatorer/År 2002 2005 Differens
LA 3 5 2 
HR 0 0 0 
SO 0 0 0 
PR 0 1 1 
Totalt 3 6 3 
 
JM har gjort framsteg i rapporteringen när det gäller redovisning av arbetsförhållande 
och anständigt arbete (LA) samt redovisningen av produktansvar (PR). 
 
Den poängökning som skett i LA-indikatorn grundar sig i att JM 2005 redovisar ett 
program för att minska skador på arbetsplatsen. Samt att de beskriver 
jämställdhetsarbetet när det gäller könsfördelning, beskrivningen är dock ej så 
utvecklad.  
 
JM visar i 2005års rapportering sina etiska riktlinjer, ingen närmare beskrivning görs 
av dessa och inga poäng har således kunnat givits.  
 
Ingen redovisning av SO-indikatorerna visas. När det gäller produktansvar har JM 
2005  beskrivit olika åtgärder som görs för att säkra kunders hälsa, vilket lett till at en 
poäng kunnat getts på denna indikator. 

5.3.4 Sardus 

Tabell 10, Sardus utveckling 
Sociala indikatorer/År 2002 2004 Differens
LA 2 3 1 
HR 0 0 0 
SO 0 0 0 
PR 2 2 0 
Totalt 4 5 1 
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Sardus redovisning av LA-indikatorerna utvecklats något. Det är främst redovisningen 
av lednings samansättningen som blivit bättre, då de redovisar könsfördelningen och 
liknande. Rent generellt beskriver Sardus inte hur deras rutiner tillämpas i företaget, 
utan de bara nämner att det finns rutiner. Detta leder till att de får en så låg poäng 
bedömning. 
 
De mänskliga rättigheterna (HR) och SO-indikatorerna behandlas inte i Sardus 
årsredovisning. 
 
Sardus redovisning av produktansvaret har varit oförändrad från år 2002 till år 2005. 
De tar båda åren upp deras rutiner för hygien och hälsa och beskriver hur deras 
varumärke och kraven de har på kvalitet med mera. 

5.3.5 Scania 

Tabell 11, Scanias utveckling 
Sociala indikatorer/År 2002 2005 Differens
LA 4 6 2 
HR 1 0 -1 
SO 0 0 0 
PR 2 2 0 
Totalt 7 8 1 
 
Scania visar i sin rapport från 2002 nettoarbetstillfällen och personalomsättningen för 
de stora regionerna, i 2005 års rapport visas jämförelsetal av antalet anställda med 
föregående år. Redovisningen av kompetensutvecklingen, medeltal timmar för praktik 
och utbildning per år och per anställd har utvecklats i 2005 års rapportering. 2002 
nämner Scania genomsnittlig utbildnings tid per anställd medan de 2005 även upp 
praktik och traineeprogram. Även jämställdhetsarbetet beskrivs 2005 vilket har lett till 
ytterligare poäng. Scania visar en graf över antalet kvinnliga chefer. Ingen 
information ges angående högsta ledningens sammansättning så poäng kunde ej ges. 
 
I Scanias rapport från 2002 ges 1 poäng då de skriver att alla anställda i företaget har 
anslutningsfrihet och att vissa lagar spelar in i olika länder nämns. I rapporten från 
2005 är beskrivningen angående denna punkt inte lika beskrivande och ingen poäng 
har därför utdelats. När det gäller HR-indikatorerna i övrigt kan man se att Scania i 
båda rapporterna skriver att de respekterar de mänskliga rättigheterna samt att de 
motverkar barnarbete, men ingen närmare beskrivning görs och ingen poäng har 
kunnat getts. 
 
I 2005 års rapport nämns beskrivning av policys för att hantera påverkan på det lokala 
samhället, hänvisning till externa dokument görs, ingen poäng har därför tilldelats. 
Scania skriver i rapporten från 2005 att mutor inte accepteras, ingen närmare 
beskrivning ges och poäng har inte givits. 
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Vid redovisningen av PR-indikatorerna har Scania beskrivit policy för att skydda 
kunders hälsa och säkerhet under användning av produkter och tjänster i både 2002års 
och 2005års rapporter.  
 

5.4 Jämförelse av GRI-anslutna företag och icke GRI-anslutna 
företag 

Här kommer vi att föra en diskussion kring utveckling av GRI-anslutna och icke GRI-
anslutna företag och titta på var skillnaden mellan dessa ligger. 
 
Tabell 12, Summering av företagens utveckling 
Företag/ utveckling av indikatorerna LA HR SO PR Totalt 
GRI-anslutna företag      
Folksam 4 4 0 0 8 
FSB 3 0 0 2 5 
H&M 4 2 2 1 9 
SAS 4 3 3 0 10 
SCA 3 6 1 0 10 
Totalt 18 15 6 3 42 
Icke GRI-anslutna företag      
Assa Abloy 1 -1 0 0 0 
Astra Zeneca 3 1 0 -1 3 
JM 2 0 0 1 3 
Sardus 1 0 0 0 1 
Scania 2 -1 0 0 1 
Totalt 9 -1 0 0 8 
 
Statistiken i tabell 12 visar redovisningens utveckling av socialt ansvars inom de olika 
indikatorerna. De GRI-anslutna företagen har ökat LA indikatorerna med 18 poäng, 
medan de icke GRI-anslutna företagen har ökat med 9 poäng, en differens på 9 poäng. 
När det gäller mänskliga rättigheterna (HR) har de GRI-anslutna företagen haft en 
ökning med 15 poäng medan de icke GRI-ansluta företagens poäng har minskat med 
1 poäng, en differens på 16 poäng. SO-indikatorerna har de GRI-anslutna företagen 
ökat med 6 poäng och för de icke GRI-anslutna företagen är SO-indikatorer 
oförändrade. PR-indikatorerna har de GRI-anslutna företagen ökat med 3 poäng 
medan de icke GRI-anslutna företagens poäng är oförändrad. Totalt ökar de GRI-
anslutna företagen med hela 42 poäng medan de icke GRI-anslutna företagen ökat 
med totalt 8 poäng. Detta ger en total differens på hela 34 poäng. 
 
Den bild som framträtt visar att de GRI-anslutna företagen har en mer utvecklad och 
strukturerad redovisning av det sociala ansvaret. De här företagen ger också en 
utförligare beskrivning av rutiner och processer i sina redovisningar. De icke GRI-
anslutna företagen nämner ofta enbart att det finns rutiner för de olika delarna av 
socialt ansvar utan att närmare beskriva dessa. GRI:s riktlinjer syftar till att utförliga 
beskrivningar av hur rutiner, processer och liknande visas i företagens rapporter. När 
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utförliga beskrivningar ges uppfylls GRI:s rapporteringsprinciper i större utsträckning 
vilket leder till mer trovärdiga och kvalitativa rapporter. I de flesta icke GRI-anslutna 
företagen är beskrivningen av rutiner och redovisningen av hur rutiner appliceras i 
företaget bristfälliga. När inga konkreta bevis ges på hur det sociala ansvaret 
behandlas minskar rapportens trovärdighet. Det är just graden av trovärdighet i 
hållbarhetsredovisningarna som lett till diskussioner i media den senaste tiden. 
Samhället kring företag har förändrats kraftigt under de senaste åren, företag granskas 
i dag betydligt noggrannare och medias roll i granskningsarbetet har ökat i betydelse. 
Att samhället ställer högre krav på öppenhet från företag leder till att information 
angående företags påverkan på samhället ökar. Det företag kan göra för att bemöta 
samhällets krav är att uppvisa trovärdiga rapporter. De undersökta GRI-anslutna 
företagen har utvecklat sin redovisning av socialt ansvar så att kraven från samhället 
möts i större utsträckning än tidigare.  
 
Differensen i poängfördelningen mellan GRI-anslutna och icke GRI-anslutna företag 
är beroende av en rad olika faktorer. De faktorer som vi uppmärksammat förklaras 
nedan: 
 
Företagen som är GRI-anslutna klassas överlag som framkantsföretag när det gäller 
redovisning av hållbarhet. Framkantsföretagen strävar efter att positionera sig längst 
fram när det gäller att redovisa hållbarhet. GRI-anslutna företags motiv är aktiva, 
företagen ser det sociala ansvarstagandet som en möjlighet för att få strategiska 
marknadsmöjligheter. Motivet kan även vara förebyggande, företaget tar inte bara 
hänsyn till de befintliga behoven utan även till de framtida behoven genom att söka 
hållbara lösningar och affärer tillsammans med sina intressenter. Icke GRI-anslutna 
företags motiv är mer passiva, företaget har en passiv inställning och agerar inte 
förrän myndigheter och andra intressenter utövar påtryckning på företaget. Motiven 
kan även vara reaktiva, företaget fokuserar på riskminimering vilket leder till att de 
förebygger potentiella sociala risker som kan påverka företagets värde och varumärke. 
Dessa motiv kan vara avgörande i poängbedömningen då GRI-anslutna företag ligger 
högre upp på motiv skalan och har en större framåt strävan i redovisningen av det 
sociala ansvaret. Medan de icke GRI-anslutna företagen strävar efter att hålla en nivå 
som är socialt accepterat av allmänheten, ett undantag bland de icke anslutna 
företagen är Astra Zeneca som har legat högre upp på motiv skalan och således gjort 
en klart acceptabel redovisning av det sociala ansvaret enligt GRI. 
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6. Slutsats 

I slutsatsen presenteras  resultatet i vår uppsats och besvarar forskningsfrågan. Vi tar 
även upp våra kritiska reflektioner på arbetet samt ger förslag till vidare forskning på 
området. 

 

6.1 Utvecklingen i redovisningen av socialt ansvar 

Vi har sett klara indikationer på att de företag som är anslutna till GRI har haft en 
kraftig utveckling i redovisning av det sociala ansvaret, medan de icke GRI-anslutna 
företagen har haft en betydligt svagare utveckling. Detta har berott på en rad orsaker 
som vi diskuterat i analysen, bland annat så är de GRI-anslutna företagen 
framkantsföretag som har en högre ambitionsnivå när det gäller att redovisa det 
sociala ansvaret. Anslutningen till GRI har bidragit till utvecklingen då de har fått bra 
och kategoriserad information om vad som bör tas upp i företagens redovisning av det 
sociala ansvaret. 
 

6.2 GRI:s betydelse för utvecklingen 

Vi tycker oss under arbetets gång sett klara indikationer på att utvecklingen av 
redovisningen av socialt ansvar har gått framåt. Vi har även sett tydliga indikationer 
på att GRI:s riktlinjer har lett till en mer utförliga och trovärdiga rapporter i de företag 
som tillämpar dessa riktlinjer. GRI vill att företagen ska redovisa vilka rutiner och 
policys de har när det gäller de sociala indikatorerna, detta leder till att de företag som 
tillämpar GRI:s riktlinjer tvingas sätta sig in i hur de verkligen arbetar med dessa 
indikatorer i verksamheten. De GRI-anslutna företagen redovisar därför det socialt 
ansvar mer utförligt än de icke GRI-anslutna företagen.  
 

6.3 Undersökningskritik 

Här nedan presenteras olika kritiska frågor som kan ha uppkommit hos läsaren när 
han/hon läst vårt arbete. Vi har valt att beskriva hur vi har hanterat och resonerat kring 
dessa frågor.  
 
Det kan tyckas vara missgynnande för de icke GRI-anslutna företagen att vi utgått 
från GRI:s riktlinjer vilket logiskt sett skulle kunna ge de anslutna företagen ett 
försprång. Om det skulle vara så har detta ingen betydelse för forskningsfrågan då 
undersökningen syftar till att se på utvecklingen för GRI-anslutna företag samt icke 
GRI-anslutna företag. Och samtidigt göra en jämförelse av utveckling mellan dessa 
företag.  
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Branschen som företagen verkar inom kan också ha betydelse för poängfördelningen 
då vissa företag inte berörs av till exempel mänskliga rättigheterna i samma grad som 
de företag som verkar i U-länder där de mänskliga rättigheterna har en större 
betydelse. Därför kanske företaget i fråga inte redovisar dessa indikatorer lika 
utförligt. Detta har dock ingen betydelse för vår undersökning då vi fokuserar på 
utvecklingen för varje individuellt företag, och därför har alla företag samma 
förutsättningar. 
 
En annan relevant fråga som läsaren kan ställa sig är hur vi gjort för att säkerhetsställa 
vår poängbedömning. Det har gjorts genom att vi har gjort en individuell bedömning 
av varje företag, för att sedan tillsammans gått igenom och utvärdera varje företag. Vi 
har även jobbat hårt för att vara konsekventa i vår bedömning utifrån vår betygsskala. 
 

6.4 Avslutande reflektion 

Vi har under uppsatsens gång sett att utvecklingen av redovisningen av socialt ansvar 
har gått framåt. Tack vare medias uppvaktning av ämnet och inträffade redovisnings 
skandaler har intresset för CSR-frågor ökat. Det har diskuterats mycket i media de 
senaste åren om redovisningen av socialt ansvar behövs och om det verkligen går att 
utforma en trovärdig rapport inom socialt ansvar. Värt att notera här var att det var 
samma sorts diskussioner när miljöredovisningen introducerades, och idag är det få 
som är tvivelaktiga på att dessa rapporter ska vara med. Även miljöredovisningen 
hade oklara mätinstrument när denna rapport introducerades på marknaden, liksom 
social redovisningen har i nuläget. 
 
Vi tror att utvecklingen av socialt ansvar kommer gå i samma riktning som 
miljöredovisningen gick. Och vi tror att denna redovisningsform kommer bli mer och 
mer accepterad. Vi har redan sett indikationer på detta då den nya 
Årsredovisningslagen från 1 maj, 2005 trädde i kraft. Denna lagstiftning är något vag 
men är ett steg i rätt riktning för en mer etablerad och i viss mån lagstadgad 
redovisning av hållbarhet i företagen. I och med att näringslivet och intressenterna 
kräver öppenhet och genomsynlighet av företagen så kommer vi gå mot ett allt mer 
konkret sätt att redovisa hållbarheten på och en allt strängare lagstiftning på området. 
 
GRI:s riktlinjer som publiceras nu till hösten 2006 kommer med största sannolikhet 
vara mer utvecklade än de riktlinjer som kom 2002. Detta borde leda till en bättre och 
mer trovärdig redovisning av det sociala ansvaret.  
 
Företagen börjar mer och mer se fördelar med denna typ av redovisning. Marknaden 
blir mer och mer medveten om vikten av det sociala ansvaret vilket leder till att de 
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företag som kommunicerar ut sitt sociala ansvar på bästa sätt kan få 
konkurrensfördelar på den allt mer hårda marknaden. 
 
Med dessa ovanstående reflektioner tror vi att redovisningen av det sociala ansvaret 
kommer att bli viktigare och viktigare för företagen att redovisa. Och med en mer 
medveten marknad så kommer även kraven på denna typ av redovisning att öka, 
vilket leder till striktare krav och mer strukturerad och jämförbar redovisning. 
 

6.5 Förslag till fortsatta studier på området 

I höst kommer GRI att släppa nya riktlinjerna för hållbarhetsredovisningen. Det skulle 
vara intressant att se hur utvecklingen av det sociala ansvaret ser ut ifrån de nya 
respektive gamla riktlinjerna och se på skillnaderna mellan dessa två. 
 
En annan intressant fråga som vi stött på under arbetets gång, är vilka motiv företagen 
har för de sociala ansvars rapporterna. Vad ser de för nytta med redogörelsen? Är 
hållbarhetsrapporten upprättad i marknadsförings syfte? Är det för att skapa öppenhet 
i organisationen och således underlätta bedömningen för intressenterna? 
 
Ett annan fundering som slagit oss under uppsats tiden är även hur investerare beaktar 
hållbarhetsrapporterna i sina investeringsbeslut. Samt om hållbarhetsredovisningarna 
beaktas i helhetsbedömningar av företaget eller om det bara ses som onödig kontext. 
 



  

 72

7. Källförteckning 
 

7.1 Journaler 

 
• Archie B. Carroll. “Corporate Social Responsibility Evolution of a 

Definitional Construct” BUSINESS & SOCIETY, Vol. 38 No. 3, September 
1999, p268-295, 1999 Sage Publications, Inc. 

 
• Burchell, J. Cook, J. “It's good to talk? Examining attitudes towards 

corporate social responsibility dialogue and engagement processes”; i 
Business Ethics: A European Review; April 2006, Vol. 15 Issue 2, p154-170 

 
• Jardine, A. “Taking responsibility”; i Marketing (UK); 4 December 2006, 

p31-32 
 

7.2 Riktlinjer 

 
• GRI:s Sustainability Reporting Guidelines, (2002) 

hämtad den 10 mars 2006 från www.globalreporting.org 
 

• PWC:s “Nothing But The Truth: Best Practices Guide For Sustainability 
Reporting” (2004), hämtad den 10 mars 2006 från 
http://www.pwcglobal.com/extweb/pwcpublications.nsf/ 
 

 

7.3 Böcker 

 
• Larsson, L-O.(2005) ”Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling” 

Ekerlids förlag AB, Sverige 
 
• Gröjer, J-E. & Stark, A. (1978)”Social redovisning” SNS, Stockholm 

 
• Löhman, O & Steinholtz, D (2003)”Det ansvarsfulla företaget – CSR i 

praktiken”, Ekerlids förlag AB, Sverige 
 

• Isaksson, O (1995)”Vallonbruk i Uppland”  Bonnier, Stockholm  
 

• Jacobsen, D I. (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi 
och andra samhällsvetenskapliga ämnen” Svenska upplagan. Studentlitteratur, 
Lund. 

 



  

 73

• Gustavsson, B. (red.) (2004) ”Kunskapande metorder – inom 
samhällsvetenskapen” 3:e upplagan. Studentlitteratur, Lund 

 
• R. Patal & B. Davidsson (2003)”Forskningsmetodikens grunder” 3:e 

upplagan. Studentlitteratur, Lund 
 

• SIS Förlag (2005)”CSR- Socialt ansvarstagande för företag”  Översatt från 
Standardiseringen i Österrike 

 

7.4 Årsredovisningar och CSR-rapporter 

 
• H&M:s Årsredovisningar och CSR-rapporter från 2002 och 2005 

hämtad den 20 april 2006 från www.hm.com 
 

• JM:s Årsredovisningar från 2002 och 2005 
hämtad den 20 april 2006 från www.jm.se 
 

• Sardus Årsredovisningar från 2002 och 2005  
hämtad den 20 april 2006 från www.sardus.se 
 

• SCA:s Årsredovisningar & CSR-rapporter från 2002 och 2005 
hämtad den 20 april 2006 från www.sca.se 
 

• Scanias Årsredovisning från 2002 och 2005 
hämtad den 20 april 2006 från www.scania.se 
 

• Assa Abloys Årsredovisning från 2002 och 2005 
hämtad den 20 april 2006 från www.assaabloy.se 
 

• Astra Zenecas Årsredovisningar & CSR-rapporter från 2002 och 2005 
hämtad den 20 april 2006 från www.astrazeneca.se 
 

• FöreningsSparbankens Årsredovisningar & CSR-rapport från 2002 och 2005 
hämtad den 20 april 2006 från www.fsb.se 
 

• SAS Årsredovisningar från 2002 och 2004 
hämtad den 20 april 2006 från www.sas.com 
 

• Folksams Årsredovisningar från 2002 och 2005 
hämtad den 20 april 2006 från www.folksam.se 
 

7.5 Internet källor 

 
• Inspiration till uppsats idé från kpmgs uppsatsförslag  

hämtad den 10 februari 2006 från www.kpmg.se 



  

 74

 
• FN arbete med hållbar utveckling mm. 

hämtad den 10 mars 2006 från www.unglobalcompact.org 
 

• Utdrag ur Årsredovisningslagen 
hämtad den 2 april 2006 från 
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9951554.htm 

 
 

• Artikel från svenskt dagbladet ”Etik stark trend i bolagsrapporter”  
hämtad den 27 mars från http://www.svd.se/  

 
• Sidan behandlar metoder positivism och hermeneutik 

Hämtad den 28 mars från http://www.edu.kristianstad.se/ 
 

7.6 Artiklar 

 
• L-O Larsson & M. Norregårdh (2003) Från "Tyst vår" till krav på oberoende 

granskning av hållbarhetsredovisningar, Balans nr.11 
 
• ”Vem vill revidera socialt ansvar?” (2005), Balans nr.2 

 
• ”En kopp kaffe med socialt ansvar” (2005), Balans nr.2 

 
• A. Rosell ”Riskerna inte enbart finansiella - dags för hållbarhetsredovisning” 

(2005), Balans nr.8-9 
 

7.7 Opublicerade handlingar 

 
• H Andersen, D Aronsson  A Selmqvist (2005)”Är GRI:s riktlinjer en 

förutsättning för en bra hållbarhetsredovisning?”, C-uppsats, 
Jönköping/Internationella Handelshögskolan 

 

7.8 Seminarium 

 
• L-O. Larsson 2 mars 2006, Diskussionsseminarium i: ”Corporate 

responsibility och hållbar affärsutveckling - Hur långt sträcker sig företagens 
ansvar?”  

 
 
 
 



  

 75

Bilagor  

 

Bilaga 1- utdrag ur GRI:s Social Performance Indicators 

Vi har här valt och klippa ut de delar som använts av oss i uppsatsen. Vi har i empirin 
valt att översätta nedanstående indikatorer som är de så kallade ”core indicators”.  
Den engelska versionen av indikatorer har vi lagt med så att läsaren ska kunna tolka 
och bilda sig en egen uppfattning kring dessa indikatorer och inte bara förlita sig på 
vår översättning av dessa. 
 
Social Performance Indicators: Labour Practices and Decent Work 
 
LA1. Breakdown of workforce, where possible, by region/country, status 
(employee/non-employee), employment type (fulltime/part time), and by employment 
contract (indefinite or 
permanent/fixed term or temporary). Also identify workforce retained in conjunction 
with other employers (temporary agency workers or workers in co-employment 
relationships), segmented by region/country. 
 
LA2. Net employment creation and average turnover segmented by region/country. 
 
LA3. Percentage of employees represented by independent trade union organisations 
or other bona fide employee representatives broken down geographically OR 
percentage of employees covered by collective bargaining agreements broken down 
by region/country. 
 
LA4. Policy and procedures involving information, consultation, and negotiation with 
employees over changes in the reporting organisation’s operations (e.g., 
restructuring). 
 
LA5. Practices on recording and notification of occupational accidents and diseases, 
and how they relate to the ILO Code of Practice on Recording and Notification of 
Occupational Accidents 
and Diseases. 
 
LA6. Description of formal joint health and safety committees comprising 
management and worker representatives and proportion of workforce covered by any 
such committees. 
 
LA7. Standard injury, lost day, and absentee rates and number of work-related 
fatalities (including subcontracted workers).  
 
LA8. Description of policies or programmes (for the workplace and beyond) on 
HIV/AIDS. 
 
LA9. Average hours of training per year per employee by category of employee. 
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LA10. Description of equal opportunity policies or programmes, as well as 
monitoring systems to ensure compliance and results of monitoring. 
 
LA11. Composition of senior management and corporate governance bodies 
(including the board of directors), including female/male ratio and other indicators of 
diversity as culturally appropriate. 
 
Social Performance Indicators: Human Rights 
 
HR1. Description of policies, guidelines, corporate structure, and procedures to deal 
with all aspects of human rights relevant to operations, including monitoring 
mechanisms and results. 
 
HR2. Evidence of consideration of human rights impacts as part of investment and 
procurement decisions, including selection of suppliers/contractors. 
 
HR3. Description of policies and procedures to evaluate and address human rights 
performance within the supply chain and contractors, including monitoring systems 
and results of monitoring. 
 
HR4. Description of global policy and procedures/programmes preventing all forms 
of discrimination in operations, including monitoring systems and results of 
monitoring. 
 
HR5. Description of freedom of association policy and extent to which this policy is 
universally applied independent of local laws, as well as description of 
procedures/programmes to address this issue. 
 
HR6. Description of policy excluding child labour as defined by the ILO Convention 
138 and extent to which this policy is visibly stated and applied, as well as description 
of procedures/ 
programmes to address this issue, including monitoring systems and results of 
monitoring 
 
HR7. Description of policy to prevent forced and compulsory labour and extent to 
which this policy is visibly stated and applied as well as description of 
procedures/programmes to 
address this issue, including monitoring systems and results of monitoring. 
 
Social Performance Indicators: Society 
 
SO1. Description of policies to manage impacts on communities in areas affected by 
activities, as well as description of procedures/programmes to address this issue, 
including monitoring 
systems and results of monitoring  
 
SO2. Description of the policy, procedures/management systems, and compliance 
mechanisms for organisations and employees addressing bribery and corruption. 
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SO3. Description of policy, procedures/management systems, and compliance 
mechanisms for managing political lobbying and contributions 
 
Social Performance Indicators: Product Responsibility 
 
PR1. Description of policy for preserving customer health and safety during use of 
products and services, and extent to which this policy is visibly stated and applied, as 
well as description 
of procedures/programmes to address this issue, including monitoring systems and 
results of monitoring. 
 
PR2. Description of policy, procedures/management systems, and compliance 
mechanisms related to product information and labelling. 
 
PR3. Description of policy, procedures/management systems, and compliance 
mechanisms for consumer privacy.  
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Bilaga 2- Betygsbedömning 

 
GRI anslutna företag 
 
Folksam 2003 (inte integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete 
 
LA 1 Tas upp men inte så detaljerat. Anställningsform saknas. 1 p 
 
LA 2 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 5 Står kortfattat. Sjukfrånvaro tas upp men övrigt saknas. 1 p 
 
LA 6 Beskrivs utförligt, helt enligt GRI. 2 p 
 
LA 7 Tas upp ytligt. Inget tas upp om dödsfall och skador. 1 p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 9 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 10 Folksam har bra och utförlig statistik och beskrivning kring jämställdheten. 2 p 
 
LA 11 Saknar kulturell spegling, men i övrigt bra. 1 p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 2 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 4 Nämns kortfattat. 1 p 
 
HR 5 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 6 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0 p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Ingen information ges. 0 p 
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SO 2 Ingen information ges. 0 p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0 p 
Produktansvar 
 
PR 1 Folksam informerar hur dom hjälper till och utformar en säkrare miljö etc. Har 
ingen produkt i den bemärkelsen men beskriver mycket bra hur de arbetar för 
kunderna och deras säkerhet. 2 p 
 
PR 2 Ingen information ges. 0 p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0 p 
 
SUMMA: 11 poäng 
 
Folksam 2005 (inte integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete 
 
LA 1 Här redovisar Folksam helt enl. Riktlinjerna för GRI, 2 p 
 
LA 2 Tar upp personalomsättningen i procent.1 p 
 
LA 3 Tar upp procentandel som är anslutna till fackföreningar. I övrigt så ges ingen 
information. Svag 1 p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 5 Sjukdomsfrånvaro tas upp på ett bra sätt, arbetsrelaterade olyckor saknas det 
information om. 1 p 
 
LA 6 Tas upp på ett bra sätt, 2 p 
 
LA 7 Endast vissa delar tas upp. 1 p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 9 Ytlig information ges på området. 1 p 
 
LA 10 Tas upp mycket detaljerat helt enligt GRI:s riktlinjer. 2 p 
 
LA 11 Ger en bra överblick över styrelsen och andra ledningsorgan, när det gäller 
könsfördelning. Den etiska diskussionen tas upp på ett bra sätt men däremot ingen 
statistik på den kulturella mångfalden i styrelsen. Stark 1 p 
 
Mänskliga rättigheter 
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HR 1 Dom tar upp på ett bra sätt hur dom tar ställning till de mänskliga rättigheterna i 
olika delar av verksamheten, dock något bristfällig beskrivning av rutinerna kring 
detta. 1 p 
 
HR 2 Man kan klart och tydligt se att Folksam tar ställning kring de mänskliga 
rättigheterna i sina investeringsbeslut. 2 p 
 
HR 3 Tas inte upp. 0 p 
 
HR 4 Beskriver detta på ett utförligt sätt och vilka åtgärder dom gjort för att 
förebygga detta. 2 p 
 
HR 5 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 6 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0 p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Ingen information ges. 0 p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0 p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0 p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Folksam informerar på ett bra sätt hur dom hjälper till och utformar en säkrare 
miljö mm. Har ju ingen produkt i den bemärkelsen, men beskriver hur de arbetar för 
att förbättra kundernas miljö och säkerhet mm. 2 p 
 
PR 2 Ingen produkt svårt att använda på GRI:s riktlinjer. 0 p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0 p 
 
SUMMA: 19 poäng 
 
FSB 2002 (inte integrerad) 
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete 
 
LA 1 FSB tar upp fördelningen av de anställda, man tar dock inte upp dessa fördelat 
på region, inte heller anställnings form. Svag 1 p 
 
LA 2 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 3 Tas upp väldigt ytligt hur detta behandlas. 1 p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0 p 
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LA 5 Tar upp sjukfrånvaro och medarbetarnas välbefinnande man nämner dock inget 
om olyckor och liknande. 1 p 
 
LA 6 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 7 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 9 Tas upp ytligt men beskriver inte hur man går tillväga med 
kompetensutvecklingen. 0 p 
 
LA 10 Även detta tas upp men ingen vidare utförlig beskrivning av hur arbetet går till 
med jämställdheten. 1 p 
 
LA 11 Tar upp könsfördelningen i ledningen, men tar ej upp kulturella aspekter. 1 p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Säger bara att dom står bakom FN:s frivilliga initiativ om de mänskliga 
rättigheterna men beskriver inte hur de tillämpar det på något sätt. 0 p 
 
HR 2 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 4 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 5 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 6 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0 p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Nämner att dom jobbar för det lokala samhället men ingen beskrivning av hur 
detta görs i praktiken. 0 p 
 
SO 2 Även här står det att de har policys och åtgärder för mutor och dylikt men även 
här beskrivs det inte hur detta sker. 0 p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0 p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Står att dom har policys för dessa rutiner men ingen beskrivning över hur det 
tillämpas. 0 p 
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PR 2 Man kan se att dessa rutiner finns men ingen utförlig beskrivning. Svag 1 p 
 
PR 3 Åter igen dålig beskrivning men dom påpekar att dessa finns. Svag 1 p 
 
SUMMA: 7 poäng 
 
 
 
FSB 2005 (integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållande och anständigt arbete 
 
LA 1 Här har FSB bra information och bra grafer över heltidsanställda, arbetstid o 
dylikt. Saknar information om de andra anställningsformerna, man tar heller inte upp 
den geografiska fördelningen. 1 p 
 
LA 2 Man tar upp personal omsättning men ej fördelat på region. 1 p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 5 Statistik för sjukskrivningar tas upp, dock inget om olyckor och liknande. 1 p 
 
LA 6 Dom beskriver arbetet dom gör på sjukfrånvaro och liknande dock inte 
tillräckligt med information och det nämns inget om kommittéer. 1 p 
 
LA 7 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 9 Beskriver bra hur kompetensutvecklingen fungerar i företaget, det som saknas 
är dock statistik på antalet timmar mm. 1 p 
 
LA 10 Dom beskriver jämställdheten men går inte in djupare på hur det behandlas. 
Här ges bra statistik över könsfördelningen mm. 1 p 
 
LA 11 Sammansättningen av ledningarna beskrivs väl och man tar upp hur de etiska 
och kulturella aspekterna spelar in. 2 p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Nämns endast att man stödjer FN: s principer inte hur man tillämpar det i 
verksamheten. 0 p 
 
HR 2 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 4 Ingen information ges. 0 p 
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HR 5 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 6 Det enda som står är att Robur fonderna inte investerar i företag där det föregår 
barnarbete. 0 p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0 p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Nämner bara samhället i förbi farten. 0 p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0 p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0 p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Man beskriver hur man gör för att förbättra säkerhet med mera för kunderna på 
ett bra sätt. 2 p 
 
PR 2 Kan se att dessa rutiner finns men åter igen dålig beskrivning. Svag 1 p 
 
PR 3 Beskriver hur man gör gällande Internet och privat personers integritet. 1 p 
 
SUMMA: 12 poäng  
 
H&M 2002 (inte integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållande och anständigt arbete 
 
LA 1 Bra och utförlig beskrivning av företagets anställda i olika länder, de saknar 
dock anställningsform och dylikt. Stark 1 p 
 
LA 2 De tar upp nettoarbetstillfällen. Men inte för varje land. 1 p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 5 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 6 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 7 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 9 Beskrivs kompetensutvecklingen på ett informellt sätt, dock ingen utförlig 
statistik. 1 p 
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LA 10 Nämns bara, dock ingen förklaring över hur det tillämpas. 0 p 
 
LA 11 Pratas bara om hur mycket pengar ledningen får och dylikt, men ingen 
information beträffande könsfördelning och andra kulturella faktorer. 0 p 
 
 
 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Nämner de mänskliga rättigheterna kortfattat, men inte hur de tillämpar det i 
praktiken. Svag 1 p 
 
HR 2 Beskrivs kortfattat. 1 p 
 
HR 3 Har rutiner för hur man behandlar leverantörs valet och hur de mänskliga 
rättigheterna beaktas. Detta beskrivs dock kortfattat. 1 p 
 
HR 4 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 5 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 6 Tar upp barnarbete och rutiner för att förebygga detta på ett mycket detaljerat 
sätt. 2 p 
 
HR 7 Även tvångsarbete och rutiner för att förebygga detta tas upp mycket detaljerat. 
2 p 
 
Samhälle 
 
SO 1  Ingen information ges. 0 p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0 p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0 p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Mycket utförliga system för hur kunder säkerhet och hälsa behandlas. 2 p 
 
PR 2 Mycket utförliga system för hur märkning och produktinformation. 2 p 
 
PR3 Ingen information ges. 0 p 
 
SUMMA: 14 poäng 
 
H&M 2005 (inte integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållande och anständigt arbete 
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LA 1 Tar upp bra statistik på de anställda för varje land och fördelningen av kön med 
mera.   1 p 
 
LA 2 Se 2002. 1 p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 5 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 6 Detta tas upp men inte i så omfattande grad. 1 p 
 
LA 7 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 8 Behandlar HIV/AIDS helt enligt GRI: s riktlinjer. 2 p 
 
LA 9 Se 2002. 1 p 
 
LA 10 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 11 Redovisar könsfördelningen i ledning, dock ingen kulturell information 
beträffande styrelse. 1 p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Beskrivs de mänskliga rättigheterna på ett väl utvecklat sätt. 2 p 
 
HR 2 De nämner att dom tar hänsyn till mänskliga rättigheterna vid investerings 
beslut och berättar lite om det, dock inte hur det görs. 1 p 
 
HR 3 Beskriver deras rutiner och val vad det gäller leverantörer med mera. Följer helt 
i enlighet med GRI: s rekommendationer. 2 p 
 
HR 4 Framkommer inte hur det behandlas hänvisas till externa dokument. 0 p 
 
HR 5 Se ovan. 0 p 
 
HR 6 Se 2002. 2 p 
 
HR 7 Se 2002 2 p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Bra beskrivning av hur man hanterar påverkan på de lokala samhället. Helt 
enligt GRI.   2 p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0 p 
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SO 3 Ingen information ges. 0 p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Se 2002. 2 p 
 
PR 2 Se 2002. 2 p 
 
PR 3 Beskrivs på ett bra sätt, rutiner hänvisas dock till externa dokument. 1 p 
 
SUMMA: 23 poäng 
SAS 2002 (integrerad i ÅR) 
  
LA 1 SAS visar i sin årsredovisnings noter/tilläggsupplysningar medelantal anställda. 
En indelning har gjorts efter land där man delat upp de anställda i fråga om kön. 2p 
 
LA 2 SAS visar total personalomsättning i procent. 1p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0p 
 
LA 4 Beskriver kortfattat de ansvarsavdelningar för omstruktureringar som finns och 
nämner kortfattat vilka förändringar som är på gång. Men ingen utförligare utveckling 
av hur förändringarna ska gå till. 1 p 
 
LA 5 Beskriver sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador på ett statistiskt sätt, vilket 
ger en bra överblick. Man nämner dock inte på vilket sätt eller vilka rutiner man har 
för att registrera dessa händelser. 0 p 
 
LA 6 Ger bara några exempel på hur man behandlar hälsan och säkerheten i olika 
delar av organisationen. Men nämner inget om att det finns säkerhetskommittéer eller 
dylikt. 0 p   
 
LA 7 Beskriver sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador på ett statistiskt sätt, vilket 
ger en bra överblick. 1 p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0p 
 
LA 9 En genomgång av kompetens- och ledarutveckling inom koncernen görs. Dock 
ingen redovisning av antalet timmar för praktik och utbildning. 1p 
 
LA 10 SAS beskriver att man har en mångfalds policy men man ser inte hur den 
tillämpas. Och behandlingen av jämställdhetsfrågor nämner dom också men även här 
är det något vag beskrivning. 1 p 
 
LA 11 Ingen information ges. 0p 
 
Mänskliga rättigheter  
 
HR 1 Ingen information ges. 0p 
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HR 2 Ingen information ges. 0p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0p 
 
HR 4 Ingen information ges. 0p 
 
HR 5 Ingen information ges. 0p 
 
HR 6 Ingen information ges. 0p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Ingen information ges. 0p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Efter terrordåden  i september 2001 har EU fastställt nya säkerhetskrav för 
flygbranschen. SAS redovisar att de bekostar de arrangemang som myndigheterna 
kräver för att ge passagerare och anställda ökad säkerhet. 1p 
 
PR 2 Pratar mycket om sitt varumärk och så vidare, men de beskriver inte direkt det 
som GRI efterfrågar. 0 p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0p 
 
SUMMA: 8 poäng 
 
SAS 2004 (integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete 
 
LA 1 SAS visar i sin årsredovisnings noter/tilläggsupplysningar medelantal anställda. 
En indelning har gjorts efter land där man delat upp de anställda i fråga om kön. 2p 
 
LA 2 SAS visar total personalomsättning i procent. 1p   
 
LA 3 SAS beskriver samarbetet med fackliga organisationer väl. De har gjort en 
gradbedömning  huruvida det finns etablerade samarbetsformer med fackförbund och 
personalrepresentanter i  koncernens olika verksamheter. SAS skriver att det finns 
närmare 200 heltidsanställda fackligt förtroendevalda som företaget betalar lönen för.  
Inget procenttal för hur många anställda som är medlemmar i fackförening anges. 
Ingen geografisk indelning eller hur många anställda som omfattas av kollektivavtal 
visas. 1p 
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LA 4 SAS visar hur förhandlingar om nya bolagsstrukturer och ändrade löneavtal 
genomförts. 1p 
 
LA 5 SAS förklarar inte vilken metod de har för registreringar och information om 
arbetsrelaterade olyckor. De visar inte hur de följer ILO:s standard för detta, men de 
skriver att de är anslutna till FN:s Global Compact.0p 
 
LA 6 SAS har skyddsombud och partsammansatta skyddskommittéer, men de skriver 
inte hur stor del av de anställda som omfattas av dessa. 1p 
 
LA 7 SAS redovisar totalt antal arbetsskador som lett till mer än en dags sjukfrånvaro. 
De visar inget om dödsfall. 1p 
 
LA 8 Ingen info ges. 0p 
 
LA 9 En genomgång av kompetens- och ledarutveckling inom koncernen görs. Dock 
ingen redovisning av antalet timmar för praktik och utbildning. 1p 
 
LA 10 SAS beskriver mångfald och jämställdhet väl, och har en mångfaldspolicy. 2p 
 
LA 11 SAS visar könsfördelningen inom ledande befattningar i koncernen, styrelse 
och VD och andra ledande befattningar. 1p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 SAS skriver att de är anslutna till Global Compact och därigenom förbundit sig 
till att i all verksamhet verka till försvar för internationella fri- och rättigheter. Ingen 
beskrivning av rutiner för hur de hanterar mänskliga rättigheter. 1p 
 
HR 2 SAS redovisar i vilken grad det finns miljö, sociala/etiska krav i 
leverantörskontrakt i koncernens olika verksamheter. De visar dock inte vilka krav 
som skall finnas i dessa kontrakt. 1p 
 
HR 3 SAS beskriver inte rutiner och policys för att utvärdera och beakta mänskliga 
rättigheter relaterade till leverantörskedjan och entreprenörer. Det som de redovisar är 
i vilken grad det finns hållbarhetspolicy i avtal och kontrakt med leverantörer i 
koncernens olika verksamheter. 1p 
 
HR 4 Ingen uttrycklig information om policys och rutiner för icke-diskriminering 
finns. 0p 
 
HR 5 Ingen information ges. 0p  
 
HR 6 Ingen information ges. 0p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0p 
 
Samhälle 
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SO 1 SAS sammanfattar under rubriken Bidrag till samhällsutvecklingen vad de anser 
sig bidraga med till samhällsutvecklingen. Ingen policybeskrivning ges. 1p 
 
SO 2 I SAS koncernens policies finns strikta regler som förbjuder bestickning och 
mottagande av mutor och otillbörliga förmåner. Dessa regler implementerades under 
2005 i en Code of Conduct, och finns således inte med i hållbarhetsredovisningen. 2p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Efter terrordåden  i september 2001 har EU fastställt nya säkerhetskrav för 
flygbranschen. SAS redovisar att de bekostar de arrangemang som myndigheterna 
kräver för att ge passagerare och anställda ökad säkerhet. 1p 
 
PR 2 Ingen information ges. 0p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0p 
 
SUMMA: 18 poäng 
 
SCA 2002 (inte integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete  
 
LA 1 Medelantal anställda per finns för land (Sverige) och för världsdelar. SCA 
nämner också genomsnittliga antalet heltidsanställda. I SCA årsredovisning redovisas 
även antalet anställda i Joint Venture företag. 1p 
 
LA 2 Jämförelse siffror med 2001 finns. Indelning är ej fördelad på land. SCA 
nämner total ”turn over” rate för 2002 samt total personalomsättning. 1p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0p  
 
LA 4 Ingen information ges. 0p  
 
LA 5 Alla affärsgrupper i SCA rapporterar och definierar konsekvent 
olycksincidenter. 0p 
 
LA 6 SCA nämner att de använder sig av säkerhetsprogram, men ingen beskrivning 
ges. 0p 
 
LA 7 Ingen information ges. 0p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0p 
 
LA 9 SCA nämner olika kompetensutvecklande utbildningar, men inget om hur 
många timmar per anställd det rör sig om. 0p 
 
LA 10 SCA redovisar sin personal- och anställningspolicy. 2p 
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LA 11 Ingen information ges. 0p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 SCA skriver att de förbinder sig till att försvara och upprätthålla grundläggande 
mänskliga rättigheter genom att behandla alla anställda med respekt. Ingen 
beskrivning av policies för hur de hanterar aspekter för mänskliga rättigheter. 0p 
 
HR 2 Inga belägg för att mänskliga rättigheter beaktas vid val av affärspartners, SCA 
skriver att de förväntar sig att deras affärspartners respekterar mänskliga rättigheter. 
1p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0p 
 
HR 4 I denna rapport finns det ingen policy eller rutiner för icke-diskriminering. SCA 
skriver att de ska formulera en policy för att definiera sin ståndpunkt när gäller 
diskriminering. 0p  
 
HR 5 Se motivering för HR 4. 0p 
 
HR 6 Ingen information ges. 0p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Se motivering för HR 4. 0p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0p 
 
SO 3 SCA ger inga politiska donationer. Ingen policybeskrivning ges. 1p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Ingen information ges. 0p 
 
PR 2 Ingen information ges. 0p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0p 
 
SUMMA: 6 poäng 
 
SCA 2005 (inte integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete  
 
LA 1 SCA visar antalet anställda per världsdel. De visar inga siffror angående fasta 
tjänster respektive deltidstjänster. 1p 
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LA 2 Ingen information ges. 0p 
 
LA 3 SCA redovisar antalet anställda som omfattas av kollektivavtal. 1p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0p 
 
LA 5  SCA mäter, rapporterar och publicerar kontinuerligt följande nyckeltal för all 
verksamhet: 
• Antal olyckor med förlorad arbetstid som följd (Lost Time Accidents, LTA). 
• Antal förlorade arbetsdagar (days lost, DLA). 
• Olyckors svårighetsgrad (Accident severity rate, ASR). 
• Antal olyckor per 100 anställda (Incidence rate, IR). 
• Frekvens (Frequency rate, FR). 1p 
 
LA 6 SCA redovisar inga hälso- och säkerhetskommittéer, men de beskriver 
säkerhetsarbetet på olika fabriker. 1p 
 
LA 7 SCA redovisar antalet olycksincidenter samt olyckornas svårighetsgrad. De 
nämner även dödsfall som skett på arbetet i SCA. 1p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0p 
 
LA 9 Ingen information ges. 0p 
 
LA 10 SCA ger exempel på pågående jämställdhetsprogram. 1p 
 
LA 11 SCA visar sammansättningen av högsta befattningshavare när det gäller 
nationalitet, kön och ålder. 2p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 SCA beskriver sitt arbete för mänskliga rättigheter och hur de följer upp detta. 
2p 
 
HR 2 Det finns inga belägg för att mänskliga rättigheter beaktas, men SCA skriver att 
de arbetar för att säkerställa att urvalet av leverantörer baseras på fakta. SCA ska 
integrera de krav som finns i Uppförandekoden i de befintliga 
leverantörskontrollsystemen. 1p 
 
HR 3 Se motivering HR 2. Information om rutiner för mätning och resultat ges ej. 1p 
 
HR 4 SCA skriver att medarbetare ska ha rätt till att arbeta i en miljö fri från 
trakaserier och hot. Ingen policy beskrivning ges. 0p 
 
HR 5 SCA skriver att de erkänner varje medarbetares rätt till att själv avgöra om man 
vill bli medlem i en facklig organisation eller ej. 1p 
 
HR 6 SCA skriver att de inte deltar i några transaktioner med affärspartners som de 
vet eller misstänker vara involverade i barnarbete, tvångsarbete eller andra brott mot 
mänskliga rättigheter. SCA nämner inget om ILO Konvention 138. 1p 
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HR 7 Se motivering för HR 6. 1p 
 
Samhälle 
 
SO 1 SCA beskriver kort sitt deltagande i samhället, inget nämns om uppföljning. 1p 
 
SO 2 SCA skriver att de inte tolererar mutor. 1p  
 
SO 3 Ingen information ges. 0p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Ingen information ges. 0p 
 
PR 2 Ingen information ges. 0p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0p 
 
SUMMA: 17 poäng 
 
 
Icke-GRI anslutna företag 
 
Assa Abloy 2003 (integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete 
 
LA 1 Medelantal anställda per land. 1p 
 
LA 2 Jämförelse siffror med 2002 finns. 1p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0p 
 
LA 5 Ingen information ges. 0p 
 
LA 6 Ingen information ges. 0p 
 
LA 7 Ingen information ges. 0p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0p 
 
LA 9 Ingen information ges. 0p 
 
LA 10 Assa Abloy skriver att jämställdhet och mångfald är viktigt för utvecklingen av 
företaget. Ingen beskrivningen av policys. 0p 
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LA 11 Assa Abloy har med könsfördelning inom företagsledningen, styrelsen och 
koncernledningen. 2p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Assa Abloy skriver att mänskliga rättigheter självklart respekteras överallt i 
världen. Men de beskriver inte policys, riktlinjer, koncernstruktur och rutiner som 
hanterar aspekterna för mänskliga rättigheter som är relevanta för verksamheten. 0p 
 
HR 2 Ingen information ges. 0p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0p 
 
HR 4 Assa Abloy accepterar inte någon form av diskriminering eller trakasserier. De 
skriver vidare att diskriminering kan uppstå till följd av skillnader i etniskt ursprung, 
sexuell läggning, kön, religion, politisk åsikt, nationalitet eller uppväxtmiljö. Assa 
Abloy visar inga policies eller rutiner för icke-diskriminering. 0p 
 
HR 5 Anställda är fria att organisera sig eller gå med i valfri organisation enligt Assa 
Abloys synsätt. De tar inte upp huruvida lokala lagar tillämpas. 1p 
 
HR 6 Assa Abloy skriver ”För att vara anställd i Assa Abloy eller någon av 
koncernens leverantörer måste man minst ha uppnått minimiålder enligt lokal lag”. 
Det finns ingen beskrivning av policy för att förhindra barnarbete. 1p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Ingen information ges. 0p 
 
SO 2 Assa Abloy skriver att vare sig givande eller tagande av muta eller andra former 
av bestickning accepteras. Ingen beskrivning av policies och rutiner/ledningssystem 
ges. 0p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Assa Abloy skriver att konsumenternas krav på bra och säkra produkter samt 
tillförlitlig produktinformation ska mötas. Ingen policybeskrivning ges. 0p 
 
PR 2 Ingen information ges. 0p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0p 
 
SUMMA: 6 poäng 
 
Assa Abloy 2005 ( integrerad i ÅR) 
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Arbetsförhållanden och anständigt arbete 
 
LA 1 Medelantal anställda per land redovisas.1p 
 
LA 2 Jämförelse siffror med 2004 finns. 1p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0p 
 
LA 5 Införande och redovisning av nyckeltal för olycksfallsstatistik. Nyckeltalen 
redovisas internt första gången för år 2005 och kommer att ligga till grund för mätbara 
mål till förbättringar. Ingen närmare beskrivning av hur rapporteringen för olyckor 
och sjukdomar ska gå till ges. 0p 
 
LA 6 Assa Abloy har utarbetat ett miljöprogram där det ingår ett program för hälsa 
och säkerhet. Ingen beskrivning av programmet ges. 1p 
 
LA 7 Ingen information ges. 0p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0p 
 
LA 9 Ingen information ges. 0p 
 
LA 10 Ingen information ges. 0p 
 
LA 11 Assa Abloy har med könsfördelning inom företagsledningen, styrelsen och 
koncernledningen. 2p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Under 2004 fastställdes en uppförandekod. Den baseras på Assa Abloys 
övergripande policies, dels på internationella riktlinjer, till exempel FNs deklaration 
om mänskliga rättigheter samt ILOs kärnkonventioner. Under 2005 påbörjade Assa 
Abloy en undersökningen för att höja medvetenheten i organisationen samt säkerställa 
att uppförandekoden efterlevs. Resultaten kommer att ligga till grund för 
handlingsplaner och indikatorer för styrning och uppföljning. 1p 
 
HR 2 Ingen uttrycklig information om mänskliga rättigheter ges, dock så nämns att 
Assa Abloy arbetar med etiska och sociala frågor vid inköp. Inga belägg eller rutiner 
för mätning ges. 0p 
 
HR 3 Assa Abloys program för leverantörskontroll kommer att utökas under 2006. 
Detta innebär att större leverantörer som verkar i lågkostnadsländer kommer att 
inspekteras. Det kommer att ske genom inköpsorganisationen av speciellt för detta 
utbildade revisorer. Detta för att säkerställa att bolagets uppförandekod säkerställs. 0p  
 
HR 4 I Assas Abloys uppförandekod tas diskriminering och trakasseri frågan upp. De 
visar ingen närmare policy eller rutin. 0p 
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HR 5 Föreningsfrihet är inskriven i uppförandekoden. Ingen närmare beskrivning ges. 
0p  
 
HR 6 Assa Abloys uppförandekod innehåller frågan ”Barnarbete”. Ingen beskrivning 
av policys för hur de förhindrar barnarbete eller beskrivning av rutiner/program. 0 p 
 
HR 7 Se motivering HR 6. 0p 
 
Samhälle 
 
SO 1 I Assa Abloys uppförandekod finns punkten samhällsansvar inskrivet, men det 
finns ingen beskrivning av policys eller rutiner/program. 0p 
 
SO 2 Se motivering SO 1. 0p 
 
SO 3 Ingen information ges. 
 
Produktansvar 
 
PR 1 I Assa Abloys uppförandekod finns punkten konsumentintressen, det står dock 
ingenstans vad denna punkt syftar till. 0p 
 
PR 2 Ingen information ges. 0p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0p 
 
SUMMA: 6 poäng 
 
Astra Zeneca 2002 (inte integrerade i ÅR) 
 
Astra Zeneca har en fristående redovisning, Vårt ansvar - ett sammandrag 2002 som 
rör deras ansvar. Astra Zeneca har i sin årsredovisning för 2002 med ett avsnitt som 
de kallar för ansvarsfullt företagande. 
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete. 
 
LA 1 Medarbetare fördelat på världsdelar visas. Ingen information om fasta tjänster 
och deltidstjänster ges. 1p 
 
LA 2 Jämförelsetal med 2001 visas. 1p 
  
LA 3 Ingen information ges. 0p  
 
LA 4 Ingen information ges. 0p 
 
LA 5 För området säkerhet (olyckor och sjukdomar) visas vilka mål som finns, 
åtgärdsplaner och nyckeltal. Ingen redovisning av metod för registrering. 1p 
 
LA 6 Ingen beskrivning ges. 0p 
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LA 7 Astra Zeneca redovisar nyckeltal för olyckor med personskador. 1p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0p 
 
LA 9 Ingen information ges. 0p 
 
LA 10 Astra Zeneca visar i sin handlingsplan mål, åtgärdsplan och hur de mäter 
nyckeltal för jämställdhet. De beskriver även sitt arbete för mångfald. 2p 
 
LA 11 Ingen information ges. 0p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Astra Zeneca visar i sin handlingsplan mål, åtgärdsplan för mänskliga 
rättigheter, ingen beskrivning av policies eller rutiner för mätning och resultat ges. 1p 
 
HR 2  Astra Zeneca visar i sin handlingsplan mål, åtgärdsplan och hur de följer upp 
leverantörer. 2p 
 
HR 3 Se HR 2. 2 p 
 
HR 4 Ingen information ges. 0p 
 
HR 5 Ingen information ges. 0p 
 
HR 6 Ingen information ges. 0p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Ingen iinformation ges. 0p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Ingen information ges. 0p 
 
PR 2 Ingen information ges. 0p 
 
PR 3 Astra Zeneca har interna regler som baseras på (IFPMA Code of Pharmaceutical 
Marketing Practice), samt lokala regler för marknadsföring, lagar och förordningar. 
2p 
 
SUMMA: 13 poäng 
 
Astra Zeneca 2005 (inte integrerad i ÅR) 
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Astra Zeneca har en fristående redovisning, Vårt ansvar - ett sammandrag 2005 som 
rör deras ansvar. Astra Zeneca har i sin årsredovisning för 2005 med ett avsnitt som 
de kallar för ansvarsfullt företagande. 
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete. 
 
LA 1 Medarbetare fördelat på världsdelar visas. Ingen information om fasta tjänster 
och deltidstjänster ges. 1p 
 
LA 2 Jämförelsetal med 2001 visas. 1p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0p 
 
LA 5 Astra Zeneca visar de olyckor som drabbat medarbetare. De visar inget om 
metod för registreringar. 1p 
 
LA 6 Astra Zeneca har hälsa- och säkerhetsprogram och förklarar dessa väl. De anger 
inte hur många av de anställda som omfattas av dessa program. 2p 
 
LA 7 Se LA 5, 2p 
 
LA 8 Ingen information ges, men Astra Zeneca arbetar med mediciner mot 
HIV/AIDS. 0p 
 
LA 9 Ingen information ges. 0p 
 
LA 10 Jämställdhetsarbetet förklaras väl. 2p 
 
LA 11 Astra Zeneca visar andelen kvinnor som rapporterar till koncernledningen, 
inget nämns om högsta ledningens sammansättning.0p 
 
Mänskliga rättigheter. 
 
HR 1 Astra Zeneca beskriver mål och handlingsplan rörande mänskliga rättigheter. 1p 
 
HR 2 Se motivering för HR 1. 2p 
 
HR 3 Se motivering för HR 1. 2p 
 
HR 4 Ingen information ges. 0p 
 
HR 5 Astra Zenecas anställda har rätten att vara med i fackförening. Ingen närmare 
beskrivning ges. 0p 
 
HR 6 Astra Zeneca skriver att de anställer endast vuxna enligt lagstiftningen i de 
länder de verkar. Ingen beskrivning av policies som förhindrar barnarbete. 1p 
 
HR 7 Ingen information ges. 
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Samhälle 
 
SO 1 Ingen information ges. 0p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Ingen information ges. 0p 
 
PR 2 Ingen information ges. 0p 
 
PR 3 Astra Zeneca beskriver mål och handlingsplan rörande försäljning och 
marknadsföring. 1p 
 
SUMMA: 16 poäng 
 
JM 2002 (integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete 
 
LA 1 JM redovisar antal anställda per land. 1p 
 
LA 2 Jämförelse med 2001 görs. 1p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0p 
 
LA 5 Ingen information ges. 0p 
 
LA 6 Ingen information ges. 0p 
 
LA 7 Ingen information ges. 0p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0p 
 
LA 9 Ingen information ges. 0p 
 
LA 10 JM skriver att de arbetar för att uppnå en jämnare könsfördelning i företaget, 
ingen närmare beskrivning ges. 0p 
 
LA 11 JM redovisar hur många procent av koncernens ledande befattningshavare som 
är kvinnor. 1p 
 
Mänskliga rättigheter 
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HR 1 Ingen information ges. 0p 
 
HR 2 Ingen information ges. 0p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0p 
 
HR 4 Ingen information ges. 0p 
 
HR 5 Ingen information ges. 0p 
 
HR 6 Ingen information ges. 0p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0p 
 
Samhälle  
 
SO 1 Ingen information ges. 0p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0p 
 
Produktansvar  
 
PR 1 Ingen information ges. 0p 
 
PR 2 Ingen information ges. 0p 
  
PR 3 Ingen information ges. 0p 
 
Summa  3p 
 
JM 2005 (integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållanden och anständigt arbete 
 
LA 1 JM redovisar medeltal anställda per land. 1p 
 
LA 2 Jämförelsetal med 2004 finns. 1p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0p 
 
LA 5 Ingen information ges. 0p 
 
LA 6 JM har ett program för att minska skador på arbetsplatsen. 1p 
 
LA 7 Ingen information ges. 0p 
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LA 8 Ingen information ges. 0p 
 
LA 9 Ingen information ges. 0p 
 
LA 10 JM beskriver jämställdhetsarbetet när det gäller könsfördelning. Beskrivningen 
är ej så utvecklad. 1p  
 
LA 11 JM redovisar andel kvinnliga chefer. 1p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Ingen information ges. 0p 
 
HR 2 Ingen information ges. 0p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0p 
 
HR 4 I JM:s etiska riktlinjer står det att diskriminering  eller trakasserier i eller 
utanför företaget inte accepteras. Ingen närmare beskrivning ges. 0p 
 
HR 5 Ingen information ges. 0p 
 
HR 6 Ingen information ges. 0p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0p 
 
Samhälle  
 
SO 1 Ingen information ges. 0p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 JM beskriver olika åtgärder som görs för att säkra kunders hälsa, ingen 
beskrivning av rutiner/program. 1p 
 
PR 2 Ingen information ges. 0p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0p 
 
Summa 6p 
 
Scania 2002 (integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållande och anständigt arbete 
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LA 1 Visar fördelningen av anställda i de olika regionerna, men inte vilken 
anställnings form. 1 p 
 
LA 2 Tar upp nettoarbetstillfällen och personalomsättningen för de stora regionerna. 2 
p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 5 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 6 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 7 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 9 Nämner genomsnittlig utbildnings tid per anställd. 1 p 
 
LA 10 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 11 Ingen information ges. 0 p 
 
 
 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Skriver bara att de respekterar de mänskliga rättigheterna. Men ingen 
beskrivning av hur dom tillämpar det. 0 p 
 
HR 2 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 4 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 5 Skriver att alla i företaget har anslutningsfrihet och nämner vissa lagar som 
spelar in i olika länder. 1 p 
 
HR 6 Skriver bara att dom motverkar barnarbete men inte hur dom går tillväga. 0 p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0 p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Nämns men hänvisar till externa dokument. 0 p 
 
SO 2 Nämns men hänvisar till externa dokument. 0 p 
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SO 3 Ingen information ges. 0 p 
 
Produktansvar 
PR 1 Har mycket utförliga beskrivningar om hur man gör för att bli bättre och skydda 
kundernas hälsa och säkerhet. 2 p 
 
PR 2 Ingen information ges. 0 p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0 p 
 
SUMMA: 7 poäng 
 
Scania 2005 (integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållande och anständigt arbete 
 
LA 1 Visar fördelningen av anställda i de olika regionerna, men inte vilken 
anställnings form. 1 p 
 
LA 2 Tar upp hur många anställda det var för respektive år. 1 p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 5 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 6 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 7 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 9 Nämner genomsnittlig utbildnings tid per anställd. Och tar även upp praktik och 
trainee program på ett bra sett. 2 p 
 
LA 10 Beskriver jämställdhetsarbetet och vad dom gör för att förbättra den. 2 p 
 
LA 11 Tar upp väldigt lite angående detta någon graf över antal kvinnliga chefer. 0 p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Skriver bara att de respekterar de mänskliga rättigheterna. Men ingen 
beskrivning av hur dom tillämpar det. 0 p 
 
HR 2 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0 p 
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HR 4 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 5 Skriver bara att dom tar hänsyn till de fackliga rättigheterna. O p 
 
HR 6 Skriver bara att dom motverkar barnarbete men inte hur dom går tillväga. 0 p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0 p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Nämns men hänvisar till externa dokument. 0 p 
 
SO 2 Nämns men ingen beskrivning hur man går tillväga. 0 p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0 p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Har mycket utförliga beskrivningar om hur man gör för att bli bättre och skydda 
kundernas hälsa och säkerhet. 2 p 
 
PR 2 Nämns ytligt, men ingen beskrivning av rutiner etc. 0 p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0 p 
 
SUMMA: 8 poäng 
 
Sardus 2002 (integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållande och anständigt arbete 
 
LA 1 Beskrivs på ett bra sätt fördelat på region, dock inte någon beskrivning av vilken 
anställningsform de anställda har. 1 p 
 
LA 2 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 3 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 5 Säger hur många skador respektive sjukdomsfrånvaro dom har men ej hur dom 
gör med registrering och liknande. 0 p 
 
LA 6 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 7 Säger hur många skador respektive sjukdomsfrånvaro dom har, men nämner 
inget om gradering och utförligare statistik. 1 p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0 p 
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LA 9 Nämner bara att cheferna har varit på kompetens utbildning. Men dom nämner 
inget mer i detalj. 0 p 
 
LA 10 Nämner bara att dom har jämställdhetsplaner för alla avdelningar men inget 
mer. 0 p 
 
LA 11 Ingen information ges. 0 p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 2 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 4 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 5 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 6 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0 p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Ingen information ges. 0 p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0 p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0 p 
 
Produktansvar 
 
PR 1 Beskriver hur dom gör och vilka rutiner dom har när det gäller hälsan och 
hygienen i deras produkter, men dom hänvisar endast till externa rutiner. 1 p 
 
PR 2 Se ovan. Och dom nämner en del om sitt varumärke mm. 1 p 
 
PR 3 Ingen information ges. 0 p 
 
SUMMA: 4 poäng 
 
Sardus 2005 (integrerad i ÅR) 
 
Arbetsförhållande och anständigt arbete 
 
LA 1 Tar upp antalet anställda, inget angående anställningsform etc. 1 p 
 
LA 2 Ingen information ges. 0 p 



  

 105

 
LA 3 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 4 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 5 Ingen information ges. 0 p (se. 2002) 
 
LA 6 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 7 Säger hur många skador respektive sjukdomsfrånvaro dom har, men nämner 
inget om gradering och utförligare statistik. 1 p 
 
LA 8 Ingen information ges. 0 p 
 
LA 9 Nämner bara att det finns utbildningsprogram, men ingen beskrivning av hur de 
går tillväga eller hur många timmar. 0 p 
 
LA 10 Säger att koncernen har jämställdhets planer för varje enhet men det är allt som 
nämns. 0 p 
 
LA 11 Nämner hur uppdelningen är mellan könen, men inget angående den kulturella 
aspekten. 1 p 
 
Mänskliga rättigheter 
 
HR 1 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 2 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 3 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 4 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 5 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 6 Ingen information ges. 0 p 
 
HR 7 Ingen information ges. 0 p 
 
Samhälle 
 
SO 1 Ingen information ges. 0 p 
 
SO 2 Ingen information ges. 0 p 
 
SO 3 Ingen information ges. 0 p 
 
Produktansvar 
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PR 1 Beskriver hur dom gör och vilka rutiner dom har när det gäller hälsan och 
hygienen i deras produkter, men dom hänvisar endast till externa rutiner. 1 p 
 
PR 2 Se ovan. Och dom nämner en del om sitt varumärke mm. 1 p 
 
PR 3 Dom nämner bara att integritet och etik finns i deras kontroll miljö. 0 p 
 
SUMMA: 5 poäng 
 


