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Sammanfattning 

Datum: 2009-06-02 

Nivå:  Magisteruppsats i ekonomistyrning, 15 hp 

Författare: Peter Forsberg och Per Eriksson 

Handledare: Esbjörn Segelod 

Titel: Corporate Social Responsibility och hållbarhetsredovisning i tre svenska 
 företag 

Problem: Vilket CSR-arbete har Atlas Copco, Vattenfall och ICA idag och hur redovisas 
 resultatet? Har de skett några förändringar i vad bolagen redovisar idag i sina 
 hållbarhetsredovisningar jämfört med 2005? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Atlas Copco, ICA och Vattenfall 
 arbetar med CSR idag och hur deras hållbarhetsredovisningar presenteras 2008 
 jämfört med 2005.  

Metod: För att genomföra undersökningen har vi valt att intervju de tre företagen, 
 granska deras hållbarhetsredovisningar från 2005 respektive 2008 och 
 studerat litteratur.   

Resultat: Resultat vi kom fram till är att arbetet är organiserat på olika sätt men 
 gemensamt för bolagen är att många har CSR-frågor som en del i sitt arbete 
 och att det rapporteras in och sammanställas. Alla tre bolagen har förbättrat 
 sin presentation av hållbarhetsredovisningarna, exempelvis har strukturen 
 blivit tydligare i de nyare rapporterna. Jämfört med 2005 har två av tre 
 bolag utökat sin rapportering av prestandaindikatorer trots att dessa totalt har 
 minskat sedan övergången från Guidelines 2002 till nya G3. Två av tre bolag 
 har även fått sina rapporter granskade av revisionsbolag. 

Nyckelord: G3, GRI, Hållbarhetsredovisning, Corporate Social Responsibility, CSR. 



 

Abstract 

Date: 2009-06-02 

Level:  Master thesis in management accounting, 15 credits 

Authors: Peter Forsberg and Per Eriksson 

Tutor: Esbjörn Segelod 

Title: Corporate Social Responsibility and sustainability report in three Swedish 
 companies 

Problem:  What are Atlas Copco, Vattenfall and ICA doing in the field of CSR today and 
 how is the result presented?  Have there been any changes with regard to 
what the companies declare today in their sustainability reports compared to 
2005? 

 Purpose: The purpose with this essay is to investigate how Atlas Copco, ICA and 
 Vattenfall works with CSR today and how their sustainability reports are 
 presented 2008 compared to 2005. 

Method: To carry out the investigation we have chosen to interview the three 
 companies, review their sustainability reports from 2005 and 2008 and 
 study literature. 

Result:  The result we have come down to is that the work is organized in different 
ways in the three companies. Common to the interviewed companies is that 
many CSR-questions constitute an integral part of their businesses. All three 
companies have improved their presentation of the sustainability report, for 
example have the structure of the report improved in later reports. In 
comparison to 2005 two out of three companies have expanded their report of 
performance indicators in spite of decreasing numbers of performance 
indicators since the change from Guidelines 2002 to the new G3. Two out of 
three companies have also had their reports third party checked by audits. 

 Keywords: G3, GRI, Sustainability Report, Corporate Social Responsibility, CSR. 
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1. INLEDNING 
 

Här börjar författarna med en inledning som ska ge läsaren en förståelse över uppsatsens innehåll 
och syftet är att läsaren ska bli intresserad av att läsa fortsättningen. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) definieras av EU-kommissionen som ”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”. (Löhman och Steinholtz, 2004, s 15) 

Det finns idag en ökad fokus på företagen och vilket socialt ansvar de tar. Det räcker inte med att 
bara erbjuda den bästa produkten eller tjänsten, kunderna väger nu också in företagets värderingar 
och sociala ansvar i sitt köp. Politikernas krav ökar på företagen både på global och på lokal nivå 
samtidigt som konsumenternas kunskaper ökar och därmed kraven på hållbart och ansvarsfullt 
framställda produkter. Kunderna vill även ha information om produktionssätt, produktinnehåll och 
hur företagets sköts för övrigt. (Löhman och Steinholtz, 2004, s 15-16) Intressenter är viktiga för 
företagen och ett därmed också ett viktigt begrepp inom CSR (Löhman och Steinholtz, 2004, s 128). 
De vanligaste intressenterna är: Ägarna, anställda, kunder, leverantörer, affärspartners, samhället 
och miljön (Löhman och Steinholtz, 2004, s 130). Det är för deras skull som företagen lägger ner kraft 
på sitt CSR arbete och hållbarhetsredovisningar. Detta påstående bekräftas av 
PricewaterhouseCoopers globala undersökning (Svenska Dagbladet, 2009) där 88 procent av de 4000 
unga svarande uppgav att de har för avsikt att söka sig till arbetsgivare som har ett CSR-arbete som 
motsvarar deras egna värderingar. Dessutom kan 86 procent tänka sig att lämna ett företag som inte 
längre anses motsvara värderingarna.  

Resultat av bolagens arbete med CSR-frågor kan t.ex. redovisas i hållbarhetsredovisningar som är 
frivilliga, separata redovisningar av ett företags ekonomiska utveckling vilken är knuten till miljö, 
etiska och sociala förhållanden. De kan publiceras på olika sätt, antingen som separat trycksak, 
digitalt eller som en del i årsredovisningen. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 140)  

1998 startade ett projekt med syftet att arbeta fram ett sätt att mäta och redovisa resultatet inom 
området hållbar utveckling. Slutresultatet blev stiftelsen Global Reporting Initiativ (GRI). GRI används 
som begrepp för att beteckna det ramverk som finns för hållbarhetsredovisning. (Larsson och 
Ljungdahl, 2008, s 62) Ramverket visar vad hållbarhetsredovisningen ska ha för innehåll, kvalitet och 
vilka standardupplysningar som ska finnas med (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 65). 

År 2000 släpptes GRI:s första riktlinjer och 2002 kom de uppdaterade riktlinjerna, guidelines 2002. 50 
organisationer släppte hållbarhetsrapporter enligt riktlinjerna år 2000 och de ökade till 750 stycken 
under 2005. Den tredje versionen av riktlinjerna, G3, släpptes under år 2006. (Global Reporting 
Initiative, 2009) 

1.1 Problemdiskussion 
Corporate Social Responsibility (CSR) har fått en ökad betydelse för organisationer under de senaste 
åren. Frågan för många bolag är idag är inte om de ska ha CSR utan hur de ska arbete med detta 
område. Beroende på i vilken bransch företagen verkar i eller beroende på storleken kan bolagen ta 
på sig olika former av socialt ansvar.  (Borglund, De Geer och Hallvarsson, 2009, s 13) 

En mycket viktig del i bolagens CSR-arbete är att kommunicera ut till omvärlden vad bolaget gör. 
Kommunikationen är viktig för att vårda bolagets anseende. De vanligaste metoderna för bolagen att 
kommunicera ut sitt CSR-arbete är via årsredovisningar, separata hållbarhetsredovisningar, 
webbsidor, broschyrer och muntligt.  (Borglund m.fl., 2009, s 111) 
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De svenska bolagen har satsat mycket på kommunikation av CSR i årsredovisningar och på internet. 
Behovet av information har ökat stort under de senaste åren på 2000-talet efter ökat intresse för CSR 
på finansmarknaden och i media. (Borglund m.fl., 2009, s 112) 

Vi vill undersöka om, och i så fall hur, Atlas Copco, Vattenfall och ICA har utvecklat sitt arbete runt 
CSR-frågor. Vi vill se om de skett några förändringar i vad bolagen redovisar idag i sina 
hållbarhetsredovisningar jämfört med 2005 och vad företagen väljer att ta upp in sin rapportering för 
att se om det har skett en positiv förändring och om det är någon skillnad mellan företagen och 
branscherna. Vi vill också genom intervjuer med företagen undersöka hur de arbetar med CSR-frågor 
idag inom organisationen och för att besvara eventuella frågor som ej redovisats i 
hållbarhetsredovisningarna sedan övergång till G3-riktlinjerna. 

Detta leder fram till vår frågeställning som är följande: 

• Vilket CSR-arbete har Atlas Copco, Vattenfall och ICA idag och hur redovisas resultatet? 

• Hur har de undersökta företagens redovisning förändrats sedan 2005 då GRI Guidelines 2002 
tillämpades? 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Atlas Copco, ICA och Vattenfall arbetar med CSR idag 
och hur deras hållbarhetsredovisningar presenteras 2008 jämfört med 2005.  

1.3 Avgränsning 
Vi har endast valt att undersöka det CSR-arbete som har framkommit under intervjuerna, i 
hållbarhetsredovisningarna eller som presenteras på respektive bolags webbsida. Hållbarhetsarbete 
som kommuniceras via andra kanaler kommer denna undersökning inte fördjupa sig på. 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för denna uppsats är alla som är intresserade av att lära sig mer om 
hållbarhetsredovisning och Corporate Social Responsibility. Det kan även vara till nytta för de 
berörda företagen genom att till exempel brister eller slutsatser som dyker upp i undersökningen kan 
hjälpa till att förbättra det framtida hållbarhetsarbetet. Det gäller även för andra företag som håller 
på med hållbarhetsredovisning eller funderar på att börja. Studenter kan också tänkas ha nytta av 
denna information i sina egna studier av CSR och hållbarhetsredovisning. 
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1.5 Disposition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

INLEDNING 

Här börjar författarna med en inledning som ska ge läsaren en 
förståelse över uppsatsens innehåll och syftet är att läsaren ska 
bli intresserad av att läsa fortsättningen.  

 

2  

METOD 

3  

REFERENSRAM 

4 

EMPIRI 

5 

ANALYS 

6 

SLUTSATS 

I detta kapitel presenterar författarna en beskrivning över 
tillvägagångssättet för att genomföra undersökningen. Delar 
som presenteras är ämnesval, informationssökning, val av 
företag, sekundär- och primärkällor samt metod- och källkritik. 

I referensramen presenteras det insamlade materialet om CSR 
och hållbarhetsredovisning. Ett avsnitt om GRI samt ett om FN:s 
Global Compact ingår också. Intervjufrågorna från bilaga 1 ligger 
i slutet av varje stycke som de hör till.  

I empirikapitlet presenteras resultatet av intervjuerna på de tre 
utvalda företagen och följs av sammanställningen av 
hållbarhetsredovisningarna för 2005 och 2008. Avsnitten 
avslutas med en sammanfattande tabell. 

I detta kapitel sammanfattas den information vi har fått av 
respondenterna och genom hållbarhetsredovisningarna med 
den information som har redogjorts för i referensramen. Sedan 
analyseras informationen kritiskt och jämförs. 

I slutsatsen presenteras den information som har uppkommit i 
undersökningen och vad författarna har kommit fram till för att 
svara på syftet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning.   
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2. METOD 
 

I detta kapitel presenterar författarna en beskrivning över tillvägagångssättet för att genomföra 
undersökningen. Delar som presenteras är ämnesval, informationssökning, val av företag, sekundär- 

och primärkällor samt metod- och källkritik. 
 

2.1 Ämnesval och val av företag 
Anledningen till att författarna valde att skriva uppsatsen om CSR och hållbarhetsredovisning beror 
på att vi började skriva om det under kursen Ekonomistyrning och redovisning, VT 2009 på 
Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Det var ett intressant och aktuellt ämne som intresserade oss 
båda. 

Idén till undersökning fick vi genom en tidigare undersökning (Corporate Social Responsibility – 
redovisning enligt GRI:s riktlinjer?, 2006) av flera företag som då tillämpade Guidelines 2002 från 
GRI. Vi valde att undersöka vilka förbättringar/försämringar som skett sedan dess, om riktlinjerna är 
lättare för företagen att arbeta med nu och vilken påverkan det har haft på CSR-rapporterna samt 
komma till en slutsats som är intressant för läsaren. Den gamla uppsatsen har fungerat som 
inspiration men Vi har till största delen inte utgått från den gamla uppsatsen när vi har utfört 
undersökningen utan den har fungerat som inspirationskälla. De har till exempel valt att titta på 
profilupplysningar medan vi har valt att fokusera endast på prestandaindikatorer.  

Den tidigare undersökningen, som skrevs av Mona Gullström och Anna Koskiniemi på Mälardalens 
Högskola, baserades på sex stycken företag. Uppsatsen syfte var att ”ta reda på hur sex företag 
arbetar med CSR-frågor och hur strikt de följer GRI:s riktlinjer. Vidare undersöks respondenternas 
upplevelser av GRI och CSR-rapportering samt om företagen har extern granskning av sina CSR-
rapporter”. Resultatet de kom fram till var bland annat att respondenterna anser att de hjälpmedel 
som finns inte är tillräckligt branschanpassade och för att finnas med på GRI:s lista över företag som 
redovisar enligt riktlinjerna räcker det med att ha en ”GRI-inspirerad” redovisning. Riktlinjerna ska 
kunna användas av alla företag, bland annat för jämförelse. Jämförbarheten försvåras dock av att 
riktlinjerna är generella och inte anpassade efter till exempel bransch. Eftersom rapporterna inte 
granskas externt, finns ingen kontroll över hur trovärdig informationen är och få företag utnyttjar 
möjligheten att låta GRI granska rapporten.   

De företag som användes i den uppsatsen var Atlas Copco, Ericsson, H&M, Telia, Tetra Pak och 
Vattenfall. Första kontakten med företagen togs via e-post och vi använde den adressen som var 
angiven i hållbarhetsredovisningen för kontakt. 

Vattenfall och Atlas Copco tackade ja till att bli intervjuade. H&M och Telia avböjde. Vi fick inte något 
svar från Tetra Pak och Ericsson. 

Vi valde då att kontakta, via e-post, företag som har omfattande verksamhet i Västerås och valet föll 
då på ICA och ABB. ICA tackade ja till att bli intervjuade och ABB svarade inte. 

2.2 Informationssökning 
Författarna har gjort en undersökning och tittat på redan befintligt insamlat material för att orientera 
oss i ämnet om Corporate Social Responsibility och hållbarhetsredovisning. 

Informationssökningen inleddes med att söka på olika nyckelord i olika databaser, dessa är 
redovisade nedan: 
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FAR Komplett: Hållbarhetsredovisning, CSR, Revisorn, Corporate Social Responsibility 

Libris: Hållbarhetsredovisning, Corporate Social Responsibility 

Google: Global Reporting Initiative, Hållbarhetsredovisning, FAR+SRS+hållbarhetsredovisning, GRI 
Guidelines 2002 

Uppsatser.se: Hållbarhetsredovisning 

ProQuest: GRI 

2.3 Sekundärkällor 
De böcker vi valt att använda oss utav är License to operate – CSR och hållbarhetsredovisning i 
praktiken, CSR – Från risk till värde och Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i 
praktiken och Tommy Borglunds bok ”Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar”. 
Dessutom har boken Företagsekonomiska forskningsmetoder och ”Att utreda, forska och rapportera” 
använts till metodavsnittet. Böckerna är lånade ifrån Västerås Stadsbibliotek och Mälardalens 
Högskolebibliotek. En del böcker har inhandlats via bokhandel. Anledningen till att vi har valt att 
använda oss av dessa böcker är att de är relativt nya och hjälper oss att svara på syftet. 

Vi har också använt tidningsartiklar ur tidsskriften Balans för att se hur debatten har förts runt 
redovisning och revision av hållbarhetsredovisningar. För att belysa vad CSR är för något har en 
artikel ur tidskriften Corporate Governance använts. Global Reporting Initiatives (GRI) hemsida har 
även använts för att beskriva organisationen samt FN:s Global Compacts hemsida för att ange de tio 
principerna för mänskliga rättigheter. 

2.4 Primärkällor 
De huvudsakliga primärkällorna är hållbarhetsredovisningarna från de undersökta företagen, samt de 
personliga intervjuerna vi har gjort med respondenterna på de tre företagen (Atlas Copco, ICA och 
Vattenfall).  

Hållbarhetsredovisningarna har laddats ner från respektive företags webbsida. Alla 
hållbarhetsredovisningar utom Vattenfalls är på svenska. Vattenfalls senast utgivna 
hållbarhetsredovisning som fanns tillgänglig var på engelska. För att kunna rättvist jämföra företaget 
över tiden har vi valt att använda även den engelska hållbarhetsrapporten från 2005 vad gäller 
Vattenfall. 

Intervjun med Vattenfall genomfördes måndagen den 20 april kl 9.00–10.00 på Vattenfallskontor på 
Stureplan i Stockholm. Respondent var Magdalena Ellfors. 

Intervjun med Atlas Copco genomfördes måndagen den 20 april 14.00–15.30 på Atlas Copcos 
huvudkontor i Nacka. Respondent var Karin Holmquist. 

Intervjun med ICA genomfördes torsdagen den 30 april kl 10.00–11.00 på ICA:s huvudkontor i Solna. 
Respondent var Maria Smith. 

2.5 Metod- och källkritik 

2.5.1 Intervjuform 

Vi har genomfört intervjuer med de tre företagen Vattenfall, Atlas Copco och ICA i turordning. Vi 
valde att utföra personliga intervjuer på deras kontor i Stockholm, Nacka och Solna. Detta valde vi för 
att få så utförlig svar som möjligt och skapa en diskussion som är svår att få genom alternativa 
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intervjuformer som till exempel telefonintervju och att få svar via e-post eller post. Cirka en vecka 
innan intervjuernas genomförande har frågorna skickats ut för att förbereda respondenterna för att 
förhoppningsvis få mer genomtänkta och utförliga svar.  

De positiva aspekterna med en besöksintervju är att de går fort att genomföra, det är en kontrollerad 
intervjusituation, bra metod vid komplicerade frågor, respondenten kan visa upp diagram/bilder för 
de som intervjuar, respondentens kroppsspråk kan ge ytterligare information. (Finn-Wiedersheim, 
2001, s 85) 

De negativa delarna med besöksintervju är att de ger upphov till resekostnader och att 
intervjuareffekter kan uppstå genom att respondenten och intervjuarna påverkar varandra. (Finn-
Wiedersheim, 2001, s 85) 

Det kan också finnas en risk att respondenterna hinner komma på bra undanflykter på frågor som 
kan vara känsliga. Vi har bedömt att fördelarna med att skicka ut frågorna i förtid har vägt över 
nackdelarna. Under intervjuerna har båda författarna antecknat svaren och sammanställt dem senast 
dagen efter intervjuns utförande. Dessutom har vi skickat in svaren för kontroll till respondenterna. 
Det har gjorts för att minimera chansen till felaktigheter och missförstånd. Via e-post har vi fått 
samtliga respondenters godkännande och ändringar.  

2.5.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet och frågan är om resultaten från en undersökning får samma 
utslag om undersökningen skulle göras om eller om resultatet påverkas av slumpen och/eller 
tillfälliga omständigheter. (Bryman, 2005, s 48-50) Begreppet är mest intressant när en kvantitativ 
undersökning görs. Då frågorna och svaren är relativt flytande och intervjun blir mer till en diskussion 
är sannolikheten att svaren inte är exakt lika vid en ny undersökning. Dock borde inte innebörden i 
svaren skilja speciellt mycket om samma personer intervjuas igen. Olika tolkningar av bolagens 
hållbarhetsredovisningar beroende på vem som läsaren dessa är också en risk.  

2.5.3 Replikation 

Replikation påminner en del om reliabilitet. Det finns tillfällen då en forskare vill göra om en 
undersökning och de resultaten som har kommit från andra forskare. Det kan bero på att forskaren 
inte litar på att resultaten inte överensstämmer med andra väsentliga studier. För att studien ska gå 
att replikeras måste den gå att upprepas och därför måste forskaren ha antecknat sitt 
tillvägagångssätt i detalj. (Bryman, 2005, s 48-50) Att göra om denna undersökning borde kunna 
fungera relativt bra. Vissa delar kommer naturligtvis skilja men vi har hållit oss till frågorna, som finns 
tillgängliga I bilaga 1, och det har inte skett så mycket utsvävningar från dessa. 
Hållbarhetsredovisningarna finns tillgängliga på respektive bolags webbplats för nedladdning.  

2.5.4 Validitet 

I flertalet situationer är validitet det viktigaste forskningskriteriet. En bedömning görs om 
slutsatserna av en undersökning hänger ihop eller inte och visar måttet verkligen det som det ska 
visa? (Bryman, 2005, s 48-50) Vad gäller validitet så kan vi inte vara helt säker på om det är andra 
saker som påverkar resultat av undersökning men dessa försöker vi tänka på när vi gör analysen och 
slutsatsen. Vid valet av intervjuobjekt valde vi först sex stycken företag från en tidigare uppsats som 
vi ville undersöka förändringen på. När endast två stycken tackade ja, två tackade nej och två inte 
svarade valde vi att kontakta två ytterligare företag. De två som kontaktades valdes ut eftersom de 
har stor verksamhet I Västerås. Ett tackade ja och ett svarade ej. Svaren kan naturligtvis vara 
förskönande och i och med att svaren har skickats ut i förväg kan även svaren vara väl förberedda för 
att ställa det aktuella företaget i bättre dager än vad som kan anses vara fallet. Det får läsaren tänka 
på när svaren i intervjuerna analyseras. Frågorna vi har ställt har vi ställt till personer som jobbar med 
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hållbarhetsredovisningarna på de utvalda företagen. Dessa personer jobbar dagligen med de frågor 
vi har ställt dem. För att få försöka få en blick över hur väl det respondenterna säger stämmer med 
verkligheten har vi sökt information på andra håll, exempelvis nyhetstidningar. När det gäller 
informationen från nyhetstidningarna så använder de ofta källor som kan anses mer eller mindre 
subjektiva och därför kan informationen därifrån bli lite missvisande och även ge olika vinklar 
beroende på tidningens målgrupp med mera. Andra fel vi kan ha gjort är att vi har misstolkat svar på 
intervjuerna, ställt fel frågor eller inte lyckats få fram de svar vi velat ha. För att motverka det har vi 
skickat våra svar med e-post för godkännande av respondenterna. Det kan också finnas en risk att 
den personen som blivit intervjuad har velat framstå som mer insatt än vad denne faktiskt är. Detta 
är en faktor som alltid ska beaktas vid intervjuer. Dock är det ingen risk vid denna undersökning då 
respondenterna är mycket integrerade i hållbarhetsarbetet i form av deras befattningar. 
 

2.5.5 Källkritik mot hållbarhetsredovisningar och övriga källor 

Hållbarhetsredovisningarna är utgivna av bolagen och de väljer själva vilken information de vill ta upp 
i den. Detta bör läsaren vara medveten om. Vid val av böcker och artiklar har vi valt material som är 
utgivna under 2000-talet för att undvika allt för gamla källor. 
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3. REFERENSRAM 

 

I referensramen presenteras det insamlade materialet om Corporate Social Responsibility och 
hållbarhetsredovisning. Ett avsnitt om GRI samt ett om FN:s Global Compact ingår också. 

Intervjufrågorna från bilaga 1 ligger i slutet av varje stycke som de hör till. 
 

3.1 CSR definition 
Vid en undersökning av hur företag definierar CSR så kan det konstateras att de har olika syn på vad 
det innebär. Läkemedelsföretaget Johnson & Johnson ser till exempel på CSR som ”företagets ansvar 
att vara rättvist, ärligt och respektfullt i förbindelser med alla beståndsdelar”(eng., författarnas 
översättning). Volkswagen å sin sida definierar CSR som ”förmågan för ett företag att införa dess 
ansvar mot samhället att utveckla lösningar på ekonomiska och sociala problem” (eng., författarnas 
översättning). Sedan har vi Shells definition också, för att visa på olikheterna mellan de olika 
synsätten, ”vi behöver alla fastställa vilken påverkan vår verksamhet gör på samhället och se till att vi 
balanserar ekonomi, miljömässiga och sociala aspekter på allt vi gör” (eng., författarnas 
översättning). Alla synsätten ryms inom CSR men är relativt varierande i betydelsen. (Moir, 2001, s 
18-19) 

En viktig organisation för utvecklingen av CSR är World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD), de arbetar med att utveckla en klar förståelse för företagens sociala ansvar. De har 
utformat en tabell med indikatorer på socialt ansvar. (Moir, 2001, s 16) 

WBCSD föreslår en definition av CSR som lyder så här: 

”the ethical behavior of a company towards society . . . management acting 
responsibly in its relationships with other stakeholders who have a 
legitimate interest in the business” and 

“CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and 
contribute to economic development while improving the quality of life of 
the workforce and their families as well as of the local community and 
society at large”. (Moir, 2001, s 18) 

EU-kommissionen definierar CSR som ”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”. (Löhman och Steinholtz, 2004, s 15) I Sverige brukar CSR benämnas 
”företagens sociala ansvar”. Författarna Löhman och Steinholtz av boken ”Det ansvarsfulla företaget” 
anser dock att CSR kan ses som en kombination av tre separata delar (Löhman och Steinholtz, 2004, s 
16): 

• Sustainability (hållbar utveckling) – ursprungligen från FN:s möte i Rio de Janeiro 1992 och 
Agenda 21. Syftet är att beskriva hur vi ska klara att balansera de sociala och ekonomiska och 
även miljöfrågorna i världen för att inte hota vår långsiktiga överlevnad.  

• Corporate Accountability (företagens ansvar) – fokus sätts på företagets trovärdighet och 
används i sådana sammanhang där hanteringen av situationen diskuteras.  

• Corporate Governance (hur företag sköts) – används i diskussionen om hur företag sköts och det 
handlar om öppenhet samt trovärdighet i slutändan. 

Corporate Social Responsibility är en tolkning av de tre kombinerade begreppen, vilket betyder 
att det är mer omfattande än de tre begreppen var för sig. (Löhman och Steinholtz, 2004, s 16)  
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� INTERVJUFRÅGA 

7. Har ni någon definition inom organisationen för vad ni menar med CSR? 

3.1.1 CSR-rapportering 

Med hållbarhetsredovisning/CSR-rapporter avses frivilliga, separata redovisningar av ett bolags 
ekonomiska utveckling vilken är knuten till etiska, miljö och sociala förhållanden. 
Hållbarhetsredovisningar kan publiceras som separat trycksak, på webben eller som en del i 
årsredovisningen. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 140)  

Exempel på vad en hållbarhetsredovisning kan innehålla är: 

• Beskrivning av bolagets verksamhetsområde. 
• Presentation av bolagets miljöpolicy och mål för miljöarbetet 
• Miljöpåverkan i form av utsläpp, energiförbrukning och avfall etc. 
• Utvärdering av nuläget och vilka problem som finns kvar att lösa. 
• Bolagets arbete med etik och sociala frågor. 

(Adamsson och Johansson, 2008, s 14) 

Hållbarhetsredovisningar är i princip frivilliga uppgifter, det enda undantaget i Sverige är att 
upplysningar om personalen och miljö ska lämnas i förvaltningsberättelsen om det krävs för att förstå 
verksamhetens finansiella utveckling. (Hassel, Ljungdahl, Larsson, 2008, s 32-33)  

En studie genomfördes 2005 av Internationella Handelshögskolan i Jönköping där CSR-frågor ställdes 
till 82 av de största svenska företagen, både privatägda och börsnoterade. Undersökningen hade en 
svarsfrekvens på 48 % (39 st.). Av dessa företag publicerad 38 % separat hållbarhetsredovisning, 49 % 
hade integrerat hållbarhetsredovisningen med årsredovisningen och 13 % hade ingen 
hållbarhetsredovisning överhuvudtaget. (Hassel, Ljungdahl, Larsson, 2008, s 33-34)  

Av de företag som publicerade en separat hållbarhetsredovisning angav många att trovärdighet var 
den viktigaste faktorn som avgjorde det valet. De ansåg att informationen var så pass viktiga att den 
skulle publiceras i en egen publikation och inte slås samman med årsredovisningen som främst kan 
tänkas användas av aktieägare. Även de som integrerade årsredovisning angav trovärdighet som en 
anledning till integrationen. Framförallt kan tänkas att dessa företag då främst riktar sig mot sina 
aktieägare och inte de utomstående intressenterna. Dessa företag angav också i stor grad aktieägare 
som en viktig målgrupp för hållbarhetsredovisningen. (Hassel, Ljungdahl, Larsson, 2008, s 33-34)  

För att anknyta till praktiken tittar vi på fyra svenska företag och hur de redovisar sin 
hållbarhetsredovisning. Scania och Green Cargo integrerar sin hållbarhetsredovisning i 
förvaltningsberättelsen. Granskningen av hållbarhetsredovisningen omfattas av revisionsberättelsen. 
SAS och SKF lämnar separata hållbarhetsredovisningar inkluderade i det dokument där 
årsredovisningen finns. Granskningen av dessa rapporteras i de oberoende bestyrkande rapporter 
vilka bifogas i hållbarhetsredovisningen. Hos Scania och Green Cargo framgår inte tydligt vilka 
granskningsinsatserna har varit medan det gör det hos SAS och SKF. Det finns idag ingen praxis eller 
rekommendation om hur en revisor ska avrapportera sin granskning av en hållbarhetsredovisning 
som är integrerad i förvaltningsberättelsen. (Bäckström och Fransson, 2008, Balans nr 10) 

� INTERVJUFRÅGOR 

3. Hur skulle ni beskriva CSR arbetet idag mot för 5 år sedan? Vad har ändrats? 

4. Hur länge har ni redovisat hållbarhetsutveckling i företaget? 
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5. Hur redovisar ni ert CSR-arbete idag? 

6. Hur är ert CSR-arbete organiserat och hur många arbetar med det idag? 
(Vem har det övergripande ansvaret?) 

13. Vad är mest komplext med att ta fram en hållbarhetsredovisning? 

14. Om ni skulle vilja förbättra ert hållbarhetsarbete, vad skulle ni vilja förbättra då? 

15. Hur ser ni på hållbarhetsredovisningens framtid inom ert företag? 

25. Varför valde ni att ha en integrerad hållbarhetsredovisning i årsredovisningen/fristående 
hållbarhetsredovisning? 

3.1.2 Fördelar och nackdelar med CSR 

De fördelar med CSR inom t.ex. hållbarhetsredovisning som vi kommer in på senare är att CSR ger 
intressenter information vilket leder till framgång för företaget. Företaget är beroende av 
intressenterna för att nå denna framgång och det är viktigt att vårda den relationen. Företagets 
arbete med att förbättra t.ex. miljö uppskattas av intressenterna som fortsätter att göra affärer eller 
stödja företaget. Detta kommer leda till ökad lönsamhet för företaget och en högre utdelning för 
ägarna. (Hassel, Ljungdahl, Larsson, 2008, s 29)  

Den kritik som brukar riktas av motståndare till CSR är att aktiviteten skapar kostnader för företaget 
och att det kan vara svårt att se vilka värden som skapas kopplade till de nedlagda kostnaderna. Det 
kan ses som att resurser flyttas ut från företaget till intressenterna och försämrar företagets 
konkurrensförmåga. (Hassel, Ljungdahl, Larsson, 2008, s 29) 

� INTERVJUFRÅGA 

8. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att redovisa CSR? 

3.1.3 Drivkrafter bakom CSR i Sverige 

Det finns ett antal olika drivkrafter bakom frammarschen för CSR. Enligt författarna till boken 
”Värdeskapande CSR” är den viktigaste drivkraften bakom CSR att investerarna kräver det. De större 
svenska börsbolagen förväntas idag att jobba med CSR. Till stor del är det krav från investerare som 
har stort fokus på CSR som påverkar företagen. Exempel är AP-fonderna, Folksam, Banco och Robur. 
Utveckling av CSR inom företag inleds ofta med att investerare ställer frågor som företagen försöker 
besvara och på så sätt utvecklas CSR-arbetet. År 2007 lanserades en skrift, som guidar företag, 
investerare och aktieanalytiker om hur företagsansvar skapar finansiellt värde, av Sveriges 
Finansanalytikers förening, SFF. På flera konkreta sätt skapar CSR värde. Genom till exempel att CSR 
stärker varumärket och ökar möjligheten att uppnå kraven från kunderna, vilket leder till en klar 
konkurrensfördel.  Ett annat exempel är att CSR gör att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och 
kan locka nya investerare som vill placera etiskt. På så sätt blir aktien mer. Genom att använda CSR 
och hushålla mer med resurserna så kan även kostnaderna sänkas. Enligt SFF finns det också en 
mindre risk för investerare att satsa pengar i bolag med etisk profil och utformad CSR-strategi.  
Riskerna för att råka ut för böter på grund av överträdelser minskar samt även att en 
varumärkesskada sker. (Borglund m.fl., 2009, s 101-105) 

För andra företag kan det vara kundernas åsikter som är den starkaste drivkraften. Det gäller 
framförallt när det handlar om företag som är leverantörer till andra företag som har höga krav på 
CSR-arbete.  Ett vanligt exempel är verkstadsföretag som är leverantörer till fordonsindustrin. För 
dem kan det vara ett krav från kundernas sida att visa upp sitt CSR-arbete. (ibid) 
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Media kan också vara en stor anledning till CSR-processen. Stora företag som granskas mycket av 
media kan vara rädda för kritik och därmed känna sig tvingade att utveckla CSR för att skydda 
företagets varumärke. Kritik kan även komma från ideella organisationer, så kallade NGO:er efter den 
engelska termen non governmental organisations. (ibid) 

Sen finns det också frivillig reglering som har en indirekt roll att spela. Det finns många exempel, 
några är FN:s Global Compact, ILO, EU och OECD. Dessa ger CSR ett extra stöd men är oftast inte 
anledningen till att företagen väljer att utveckla sitt CSR-arbete. (ibid) 

Employer branding, det vill säga att marknadsföra sig mot de anställda, diskuterades allt mer under 
2008. Genom att CSR hjälper till att stärka företagets kultur och attraktivitet ska den hjälpa till att 
rekrytera och behålla personal. De egna anställda har i större omfattning än tidigare börjat uppfattas 
som de största påtryckarna angående utvecklingen av CSR snarare än investerarna.  Enligt 
undersökningar som Universum har gjort gäller samma sak med studenter när de ska välja 
arbetsgivare. Undersökningen visar på att en av fem sätter vikt vid företagets sociala ansvar vid 
anställning och en av tre när det gäller etik och moral. (ibid) 

� INTERVJUFRÅGOR 

2. Vilka drivkrafter gjorde att ni började redovisa ert CSR-arbete? 

3.2 Intressenter  
Det är viktigt för företagsledningen att undersöka vilka av företagets intressenter som är intresserade 
av företagets hållbarhetsredovisning. De generellt viktigaste målgrupperna som använder sig utav 
hållbarhetsredovisningen är kunder, anställda och aktieägare samt även leverantörer till viss mån. 
Även grupper utanför de vanligaste målgrupperna som inte företagen kanske skriver åt i första hand 
använder sig utav hållbarhetsredovisningarna, t.ex. studenter vilka använder sig utav företags 
hållbarhetsredovisningar vid uppsatsskrivande. (Hassel, Ljungdahl, Larsson, 2008, s 36-37)  

Under de senaste åren har konsumenternas kunskaper ökat och därmed kraven på hållbart och 
ansvarsfullt framställda produkter. Kunderna vill även ha information om produktionssätt, 
produktinnehåll och hur företagets sköts för övrigt. De kan även ställa krav i form av att vara 
delägare via aktier och fonder. (Löhman och Steinholtz, 2004, s 15-16) Det är viktigt, och kommer att 
bli allt viktigare att kunna kommunicera med intressenterna på ett öppet, tydligt och respektfullt 
sätt. (Löhman och Steinholtz, 2004, s 19-20) 

En annan viktig intressent vilken använder sig utav hållbarhetsredovisningar är finansanalytiker. Det 
finns speciella finansanalytiker som granskar årsredovisningar med inriktning på företagens miljö- 
och sociala arbete. Många fondbolag erbjuder etiska fonder till sina kunder, så kallad socially 
responsible investing. Det förekommer också att företag granskar andra företags 
hållbarhetsredovisningar för att hitta företag med positiva CSR-profiler och för att undvika 
investeringar i företag med negativa CSR-profiler. (Hassel, Ljungdahl, Larsson, 2008, s 37)  

Hållbarhetsredovisningen fungerar som en försäkring för de indirekta intressenterna att företaget 
arbetar med frågorna och kan hantera dem. (Hassel, Ljungdahl, Larsson, 2008, s 38) 

� INTERVJUFRÅGOR 

19. Vilka är era största intressenter vad gäller hållbarhetsredovisning? 

20. Ställer ni några krav på hållbarhet hos era leverantörer? 

21. Vad händer om de inte uppfyller kraven? 
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22. Ställer era kunder några krav på hållbarhet? Ställer frågor om det etc.? 

23. Samarbetar ni med några utomstående organisationer? 

24. Finns det några krav på er verksamhet från lokala eller globala myndigheter som ej redan har 
berörts som ni måste följa i er verksamhet? 

3.3 Global Reporting Initiative  
Global Reporting Initiative (GRI) är en stiftelse med huvudkontor i Amsterdam (Larsson och 
Ljungdahl, 2008, s 62). Arbetet med GRI startade 1998 i Boston där olika intressentgrupper, 
myndigheter och företag samlades för att skapa möjligheten att mäta och redovisa resultatet inom 
området hållbar utveckling. De olika grupperna arbetade fram ett pilotprojekt som användes av 
företag som Ford, Nike och General Motors. Projektet reviderades sedan under 1999 och i mitten av 
2000 kom de första allmänna riktlinjerna. (Löhman och Steinholtz, 2004, s 161) 

Utvecklingen av riktlinjerna sker löpnade och 2006 lanserades den nu gällande tredje versionen som 
heter G3 Guidelines (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 140). 

Målsättningen med GRI är att hållbarhetsredovisningen ska bli lika accepterad och standardiserade 
som den finansiella redovisningen (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 63).  

Hållbarhetsredovisning innebär enligt GRI en mätning och rapportering av ekonomiska, miljömässiga 
och sociala ansvarsfrågor till intressenter inom och utanför företaget. Resultatet presenteras sedan i 
publika hållbarhetsredovisningar. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 65). 

3.3.1 Ramverket för hållbarhetsredovisning enligt GRI 

Ramverket G3 Guidelines kan användas av alla organisationer oavsett storlek, verksamhetsområde 
eller land. Ramverket används idag av olika företag från hela världen. (Global Reporting Initiative, 
n.d.)  

3.3.1.1 PRINCIPER FÖR REDOVISNINGENS INNEHÅLL ENLIGT GRI 

GRI har fyra stycken principer för vad redovisningen ska innehålla. Dessa fyra är: Väsentlighet, 
intressenthänsyn, hållbarhetssammanhang och fullständighet (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 68).  

Väsentlighet 
Hållbarhetsredovisningen ska enligt GRI inneha en redogörelse av ämnen och indikatorer som är 
väsentliga. Vad som menas med väsentliga är ämnen som av företaget är betydande på omgivningen 
och som påverkar intressenternas uppfattning om företagets verksamhet. GRI har utvecklat 
frågeställningar ur externa och interna kriterier som hjälper företaget att avgöra vad som är 
väsentligt. I de interna kriterierna behandlas vilka grundläggande värderingar, policys och 
målsättningar mm som företaget har. Intressenternas förväntningar avgör också vilka ämnen som är 
väsentliga för företaget och vilka risker/kritiska framgångsfaktorer som finns i företagets verksamhet. 
(Larsson och Ljungdahl, 2008, s 68-70)  

Intressenthänsyn 
Intressenterna är en mycket viktig aspekt inom hållbarhetsredovisning enligt GRI. Företaget bör 
identifiera de viktigaste grupperna av intressenter och i sin hållbarhetsredovisning förklara på vilket 
sätt företaget tagit hänsyn till dessa. Som intressenter räknas både grupper vilka har direkta 
affärskontakter med företaget och grupper utanför verksamheten, t.ex. det lokala samhället. 
Intressenternas krav och förväntningar blir avgörande för hur vilka ämnen som ska tas med i 
redovisningen. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 70-71) 
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Fullständighet  
Kännetecken för en fullständig hållbarhetsredovisning är enligt GRI: 

• Alla delar av företagets verksamheter beaktas i redovisningen och hänsyn tas till alla väsentliga 
hållbarhetsaspekter. 

• Alla enheter i företaget eller där företaget har ett betydande inflytande inkluderas i 
redovisningen. 

• Alla betydande händelser och aktiviteter som inträffat under redovisningsperioden och rimliga 
uppskattningar av framtida effekter av dessa presenteras i redovisningen.  

• Ingen relevant information utelämnas från redovisningen om företagets betydande sociala, 
miljömässiga eller ekonomiska påverkan eller som kan ha betydelse för intressenterna. 

(Larsson och Ljungdahl, 2008, s 74) 

3.3.1.2 PRINCIPER FÖR REDOVISNINGENS KVALITET ENLIGT GRI 

GRI har även sex stycken principer för redovisningens kvalitet, dessa är: Balans, jämförbarhet, 
noggrannhet, läglighet i tid, tillförlitlighet och tydlighet. Dessa aspekter används för att företagets 
hållbarhetsredovisning ska hålla en bra kvalitet. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 74) 

Balans 
I hållbarhetsredovisningen ska företaget ta med både positiva och negativa resultat för företaget. Allt 
ska presenteras på ett så neutralt sätt som möjligt. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 75) 

Jämförbarhet 
Jämförbarheten är viktig för att kunna jämföra företagets hållbarhetsredovisningar historiskt och 
med andra företag. Därför måste företaget sammanställa informationen konsekvent från år till år. 
Hållbarhetsredovisningen bör även ställas upp på ett liknande sätt layoutmässigt. (Larsson och 
Ljungdahl, 2008, s 76) 

Noggrannhet 
Informationens alla delprocesser ska vara noggrann och detaljerad för att intressenterna ska kunna 
göra bedömningar av företaget. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 77) 

Läglighet i tid 
Hållbarhetsredovisningen ska presenteras i nära tid med den perioden vilken den avser. Många 
företag väljer t.ex. att presentera den i nära anslutning till den vanliga finansiella årsredovisningen. 
(Larsson och Ljungdahl, 2008, s 78) 

 Tillförlitlighet 
Hållbarhetsredovisningen ska tåla en granskning av en oberoende part. Det är därför viktigt att 
företaget har interna kontroller av informationen och dokumenterar sin beslutsprocess för att den 
ska kunna granskas. Det är även viktigt att ange alla källor till informationen som tagits fram. (Larsson 
och Ljungdahl, 2008, s 80) 

 Tydlighet 
Hållbarhetsredovisningen presenteras på ett sätt så att alla intressenter lätt kan tillgodogöra sig 
informationen. Som exempel kan nämnas att alltför tekniska termer bör undvikas och att 
hållbarhetsredovisningen innehåller en ordlista med förklaringar. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 79) 

3.3.2 GRI och dess standardupplysningar 

Standardupplysningarna visar hur företaget ska presentera sin hållbarhetsredovisning och vilka 
indikatorer som ska väljas. GRI presenterar i G3 tre olika standardupplysningar. (Larsson och 
Ljungdahl, 2008, s 84) 
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3.3.2.1 PROFIL 

Profilupplysningarna ska etablera sammanhanget för presentation av styrningen av 
hållbarhetsarbetet och redovisning av prestandaindikatorer vilka utgör kärnan i 
hållbarhetsredovisningen. Inom profil ryms fyra stycken numrerade underkategorier som sedan 
används i hållbarhetsredovisningen, dessa är 1 Strategi och analys, 2 Organisationsprofil, 3 
Information om Redovisning och 4 Styrning, åtaganden och intressentrelationer. (Larsson och 
Ljungdahl, 2008, s 84-90) 

3.3.2.2 LEDNINGENS ANSATS 

Ledningens ansats visar en konkret beskrivning av hur företaget faktiskt har arbetat med 
hållbarhetsaspekter i ekonomi, socialt och miljömässigt. Detta presenteras sen inom 
prestandaindikatorerna. Ledningens ansats knyter samman och sätter in prestandaindikatorerna i ett 
sammanhang t.ex. vilka mål ledningen har för de olika aspekterna och vilket utfallet är. (Larsson och 
Ljungdahl, 2008, s 91-92)  

3.3.2.3 PRESTANDAINDIKATORER 
Indikatorerna delas in i tre stycken huvudkategorier: ekonomiska, miljömässiga och social prestanda 
(anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar). Vilka indikatorer som 
ska vara med kan varierar från bransch till bransch. GRI har även kärnindikatorer som bör redovisas 
av samtliga företag. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 93-94)  

Ekonomi  
Den ekonomiska påverkan visar bolagets påverkan på de ekonomiska förhållandena hos intressenter 
och andra system på lokal, nationell och global nivå. Indikatorerna visar på kapitalflödet mellan olika 
intressenter och bolagets påverkan på samhället och ska visa bolagets bidrag till hållbarhet. Det finns 
totalt 7 st. kärnindikatorer och 2 st. tilläggsindikatorer. (RG, 2006, s 25) 

I de äldre Guidelines 2002 fanns det totalt 13 indikatorer. (Sustainability Reporting Guidelines, 2002, 
s 48) 

Miljö 
Indikationerna för detta område visar på hur bolaget påverkar det levande och icke-levande 
ekosystemet, t.ex. ekosystemet, mark, luft och vatten. Indikatorerna täcker resultat kopplade till 
insatser (t.ex. energi och vatten), resultat (t.ex. utsläpp och avloppsvatten), biologisk mångfald och 
påverkan av produkter och tjänster. 

Bolaget ska enligt GRI kortfattat beskriva hur ledningen arbetar med material, energi, vatten, 
biologisk mångfald, utsläpp i luft/vatten och transporter m.fl. miljöindikatorer. Det finns totalt 17 st. 
kärnindikatorer och 13 st. tilläggsindikatorer. (RG, 2006, sid 27) 

I de äldre Guidelines 2002 fanns det totalt 35 indikatorer. (Sustainability Reporting Guidelines, 2002, 
s 51) 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor 
Indikatorerna bygger på internationellt erkända standarder. Dessa är bland annat FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter, FN-konventionen om medborgliga och politiska rättigheter, FN-
konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, Internationella 
arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998 
och Wiendeklarationen. 

Bolaget ska enligt GRI kortfattat beskriva arbetet med anställning, arbetstagar- och 
arbetsgivarrelationer, hälsa och säkerhet i arbetet, utbildning, mångfald och jämställdhet. Det finns 
totalt 9 st. kärnindikatorer och 5 st. tilläggsindikatorer. (RG, 2006, sid 30) 
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I de äldre Guidelines 2002 fanns det totalt 17 indikatorer. (Sustainability Reporting Guidelines, 2002, 
s 53) 

Mänskliga rättigheter 
Resultatindikatorer för mänskoliga rättigheter används för att redovisa hur mänskliga rättigheter 
beaktas vid investeringar och vid val av leverantörer och underleverantörer. 

Allmänna definitioner av mänskliga rättigheter vilka tas upp i G3 är samma principer som tas upp 
under anställningsförhållanden och arbetsvillkor: 

FN deklarationen om mänskliga rättigheter och konventionen om medborgliga och politiska 
rättigheter, konventionen om ekonomiska/sociala och kulturella rättigheter, Internationella 
arbetsorganisationens deklaration om rättigheter i arbetslivet och Wiendeklarationen med 
handlingsprogram. Bolaget ska kortfattat beskriva hur de arbetar med rutiner vid investeringar, mot 
diskriminering, för föreningsfrihet och kollektivavtal, förbud mot barnarbete, förhindrande av 
tvångsarbete, hantering av klagomål, säkerhet och ursprungsbefolknings rättigheter. Det finns totalt 
6 stycken kärnindikatorer och 3 stycken tilläggsindikatorer. (RG, 2006, sid 32) 

I de äldre Guidelines 2002 fanns det totalt 14 indikatorer. (Sustainability Reporting Guidelines, 2002, 
s 54) 

Organisationens roll i samhället 
Fokus ligger på att visa bolagets påverkan på det samhället som bolaget verkar i samt ge information 
om de risker som kan uppstå vid interaktion med andra sociala institutioner. Viktigast är information 
om hur information söks om risker kopplade till korruption, mutbrott, kartellverksamhet och 
otillbörlig politisk påverkan. Det finns totalt 6 kärnindikatorer och 2 tilläggsindikatorer. (RG, 2006, sid 
34) 

I de äldre Guidelines 2002 fanns det totalt 7 indikatorer. (Sustainability Reporting Guidelines, 2002, s 
55) 

Produktansvar 
Resultatindikatorer för produktansvar visar hur bolagets produkter påverkar kunderna, speciellt då 
kundernas hälsa och säkerhet mm. Aspekterna täcks genom upplysningar om interna rutiner och i 
vilken utsträckning dessa inte följs. (RG, 2006, sid 36) 

Bolaget ska kortfattat beskriva hur ledningen arbetar med kundernas hälsa och säkerhet, märkning 
av produkter och tjänster, marknadskommunikation och kundernas integritet. Det finns totalt 4 st. 
kärnindikatorer och 5 st. tilläggsindikatorer. (RG, 2006, sid 36) 

I de äldre Guidelines 2002 fanns det totalt 11 indikatorer. (Sustainability Reporting Guidelines, 2002, 
s 56) 

Tillämpningsnivå 
Alla bolag som redovisar i enlighet med G3 uppmanas att tydligt ange i vilken utsträckning som 
riktlinjerna tillämpas genom att ange en tillämpningsnivå som ska framgå i redovisningen. Denna nivå 
sträcker sig från A-C där A visar på den högsta nivån där alla delar av riktlinjen följs av bolaget. I 
bilagan ”Application Levels” anges vad som ska uppges för att bolaget ska klara respektive 
tillämpningsnivå. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 108-110) 
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Figur 1 – tabell över tillämpningsnivå 

 
Egen bearbetning av tillämpningsnivåer för GRI:s riktlinjer 
(Källa: G3 Application Levels, 2006, s. 2) 

Till nivåangivelsen kan även ett ”+” läggas till som visar att hållbarhetsredovisningen har blivit 
oberoende granskad av en tredje part. Hållbarhetsredovisningen kan även kontrolleras av GRI och få 
symbolen ”GRI checked”. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 108-110) 

� INTERVJUFRÅGOR 
9. Varför valde ni att följa GRI:s riktlinjer? Använder ni fler riktlinjer än dessa? 

10. Vilken är den största skillnaden med att redovisa hållbarhetsutvecklingen enligt GRI 
guidelines 2002 och G3? 

12. Finns det någon form av branschindex för prestandaindikatorer som ni följer? 
(om inte, hur valde ni ut vilka prestandaindikatorer ni skulle redovisa?) 

11. Finns det någon förändring av G3-riktlinjerna som ni skulle vilja se till framtiden? 

3.4 FN:s Global Compact 
FN:s Global Compact lanserades i juli år 2000 och är både en policyplattform samt som användning 
för företag som är engagerade i hållbarhetsfrågor och ansvarsfullt företagande. Global Compact 
består av tio globalt accepterade principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och mot 
korruption. Global Compact är inga regler utan är endast frivilliga riktlinjer. (United Nations Global 
Compact, 2008) 

De tio principerna är: 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

• Princip 1: ”Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga 
rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och”  

• Princip 2: ”försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga 
rättigheter”.  
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ARBETSVILLKOR 

• Princip 3: ”Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt 
("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;” 

• Princip 4: ”avskaffande av alla former av tvångsarbete;” 
• Princip 5: ”faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och” 

• Princip 6: ”avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning”. 

MILJÖ 

• Princip 7: ”Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;” 
• Princip 8: ”ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och” 

• Princip 9: ”uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik”. 

KORRUPTION 

• Princip 10: ”Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och 
bestickning”. 

(Regeringskansliet, 2008) 

 Global Compacts syfte är att uppnå två mål: 

• ”Göra Global Compacts tio principer allmänt accepterade i näringslivet runt om i världen”. 
• ”Katalysera åtgärder i stödet för bredare FN-mål, inklusive Millennium Development Goals 

(MDG)” 

Genom att uppfylla dem kan näringslivet hjälpa till att garantera att marknader, handel, teknologi 
och finanser ökar på sätt som gynnar ekonomier och samhällen över hela världen och att de bidrar 
till en mer hållbar global ekonomi. (United Nations Global Compact, 2008) 

� INTERVJUFRÅGOR 

9. Varför valde ni att följa GRI:s riktlinjer? Använder ni fler riktlinjer än dessa? 

23. Samarbetar ni med några utomstående organisationer? 

3.5 Revision/Granskning 
Bolagen kan på flera olika sätt öka redovisningens trovärdighet genom t.ex. intern kontroll och 
internrevision. GRI har som rekommendation att bolagen även ska använda sig av ett externt 
bestyrkande när det gäller hållbarhetsredovisningar och dess trovärdighet. (RG, 2006, sid 39) 

Det externa bestyrkandet kan göras på flera olika tillvägagångssätt, t.ex. genom granskning av 
revisor, intressentgrupper eller andra externa parter. Det viktiga är att granskningen sker av en tredje 
part som är fristående från det rapporterande bolaget. 

De viktigaste aspekterna på ett externt bestyrkande av hållbarhetsredovisningen är enligt GRI:s 
ramverk att: 

• Det utförs av någon utanför bolaget och som har beprövad kompetens inom ämnet, både vad 
gäller sakförhållanden och om standarder för bestyrkandeuppdrag.  

• Bestyrkande genomförs systematiskt, dokumenterat, och genom definierade arbetssätt och 
metoder. 
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• Bedöma om redovisningen ger en sann bild av resultatet genom att undersöka data som finns i 
hållbarhetsredovisningen. 

• Bedöma hur GRI:s ramverk har använts för att dra slutsatser. 
• Det resulterar i ett eller flera uttalanden i skriftlig form samt ett uttalande från den externa 

parten om relationen till det redovisande bolaget. 
(RG, 2006, sid 39) 

Under 2004 var Sverige det första landet i världen som införde en specificerad nationell standard för 
att bestyrka hållbarhetsredovisningar, FAR SRS RevR 6. Men det är få svenska företag som låter 
granska sin hållbarhetsredovisning och därmed få den kvalitetssäkrad. År 2006 var siffran endast åtta 
procent vilket kan jämföras med länder som Storbritannien där 36 % (av 275 stycken) var bestyrkta 
och Frankrike där 37 % var bestyrkta. (Halling, 2007, Balans nr 3) 

� INTERVJUFRÅGOR 

16. Har ni någon yttre granskning av er hållbarhetsredovisning? 
(om ja, hur länge har ni haft det?) 

17. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med extern granskning? 

18. Gör ni någon form av löpande uppföljning av hållbarhetsredovisningen? 

3.6 Välgörenhet 
Det har blivit allt vanligare att svenska företag arbetar med olika välgörenhetsprojekt. I Sverige 
arbetar enligt H&H-webranking 35 procent av företagen med välgörenhet enligt information som 
finns tillgänglig på deras webbsidor. Välgörenhet kan ses som en del inom CSR. Välgörenhet är ett 
sätt för bolagen att bygga goda relationer med de lokala delarna av samhället genom engagemang 
och ekonomiska bidrag. Företag med verksamhet i utvecklingsländer kan stödja olika former av 
lokala projekt där för att minska fattigdom, höja utbildningsnivån och för en bättre hälsa hos 
befolkningen. Här i Sverige kan företag stödja organisationer som arbetar med olika sociala frågor, 
ungdomar och idrott för att öka företagets anseende och bygga goodwill.  Det är viktigt att det finns 
en tydlig koppling i företagens policys för välgörenhet och den verksamhet som bedrivs kopplat till de 
projekt bolagen donerar pengar till. Annars kan det ses som att företagen skänker iväg klumpsummor 
med pengar istället för att ta ett socialt ansvar för sin verksamhet. (Borglund, De Geer och 
Hallvarsson, 2009, s 135) 

Internt kan också välgörenhetsarbete från företagens sida ha en positivt stärkande effekt för 
företagens medarbetare. (Borglund, De Geer och Hallvarsson, 2009, s 136) Det är dock viktigt att inte 
de anställda känner sig tvingade att delta i sådana välgörenhetsprogram. De ska kunna delta på ett 
sätt som de känner sig bekväma med, annars kan det underminera hela tanken, enligt Adam Grant 
som är professor i management på University of North Carolina. (Laff, 2009, s 6) 

Enligt marknadsföringsexperten Philip Kotler och konsulten Nancy Lee ska företagens 
välgörenhetsarbete stödja företagets kärnaffär, godkännas av aktieägarna, göra medarbetarna stolta, 
harmonisera med företagets värdegrund, ha en koppling till verksamheten och ske i arbete med en 
seriös organisation. (Borglund, De Geer och Hallvarsson, 2009, s 138) 

� INTERVJUFRÅGA 

26. Arbetar ni med någon sorts välgörenhet eller sponsring av idrott på lägre nivåer? 
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4. EMPIRI 
 

I empirikapitlet presenteras resultatet av intervjuerna på de tre utvalda företagen. Sedan följer 
undersökningen av hållbarhetsredovisningarna för 2005 och 2008. Vi har valt att sammanställa 

informationen från hållbarhetsredovisningarna efter samma avsnittsindelning som de använder i 
vederbörande hållbarhetsredovisning. Varje sammanställning inleds av en tabell med sammanfattade 

intervjusvar och en tabell som sammanfattar hållbarhetsarbetet och prestandaindikatorerna. 
 

4.1 Presentation av företagen 
Företagens historia och verksamhet redovisas här för läsaren samt även kort om vad respondenten 
gör på respektive företag. 

4.1.1 Atlas Copco 

Atlas Copco är en av de ledande leverantörerna av luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och 
anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem i världen. Samt tillhandahåller även 
tjänster och uthyrning.  Atlas Copco finns på mer än 160 marknader över världen och hade 2008 en 
omsättning på 74 000 MSEK med 34 000 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget 
har funnits i 136 år. Med ett nära samarbete med kunder och affärspartners jobbar Atlas Copco för 
att öka kundernas produktivitet. (Atlas Copco årsredovisning och hållbarhetsredovisning, 2008, s. 2)  

Tabell 1 – Intervjusammanställning Atlas Copco 

Intervju Atlas 

CSR-rapporteringen   

CSR-definition CR, styrning av företags påverkan på samhälle/miljö 

Drivkrafter? Externa krav 

Hur länge redovisat? Miljörapporter, HB enligt GRI 2001 

Varför integrerad eller fristående redovisning? Integrerad sammankopplad med ÅR 

Förändring i ert CSR-arbete senaste tiden Ökat fokus sedan 2004 

Svårast med att ta fram CSR-rapport Mjuka värden i GRI-index 

Förbättringar inom CSR-området i framtiden Leverantörsutvärdering, Miljömärkning, revision 

Intressenter   

Krav på leverantörer Brev vid kontraktskrivande, erbjud miljösystem 

Krav från kunder Inga större krav 

GRI   

Skillnad G2002-G3 Tydligare GRI-index med G3 

Branschindex för GRI-indikatorer? Nej 

Förändring av GRI-riktlinjer ni vill se Tydligare sociala indikatorer 

Välgörenhet   

Välgörenhetsarbete Redovisa större, ej lokala 

Revision   

Yttre granskning? Nej 

Fördelar yttre granskning Ger tyngd 

Nackdelar yttre granskning Dyrt 

(egen bearbetning) 
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Tabell 2 – Sammanfattning Atlas Copco 

Atlas Copco 2005 2008 

Revision Nej Nej 

GRI-redovisningsnivå * A 

Integrerad/Fristående Integrerad Integrerad 

GRI-index Nej Hemsidan 

Antal sidor 13 sidor 19 sidor 

      

Prestandaindikatorer     

      

Ekonomiska     

rapporterad hänv till ÅR 7 

delvis rapporterad * 1 

av totalt 13 9 

      

Sociala     

Samhällsansvar     

rapporterad * 8 

delvis rapporterad * * 

av totalt 7 8 

Anställningsförhållanden mm     

rapporterad 5 11 

delvis rapporterad * 2 

av totalt 17 14 

Mänskliga rättigheter     

rapporterad * 7 

delvis rapporterad * 2 

av totalt 14 9 

Produktansvar     

rapporterad * 6 

delvis rapporterad * 2 

av totalt 11 9 

      

Miljömässiga     

rapporterad 10 25 

delvis rapporterad * 4 

av totalt 35 30 

(egen bearbetning) 
  

Tabellen visar grundläggande information om företagets hållbarhetsredovisning samt vilka 
prestandaindikatorer som redovisas. 
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4.1.1.1 INTERVJU 

Karin Holmquist1 har arbetat som controller sedan 2002. Hon har även arbetat som ekonomichef 
tidigare. Sedan ville hon öka sin CSR-profil och blev non-financial controller.  Det var för 1,5 år sedan.  

CSR-rapportering 
Karin sätter ihop hållbarhetsredovisningen av material från 150 rapporterande enheter. Alla 
producerande bolag ingår i den externa rapporteringen. Säljbolag och övriga bolag med fler än 70 
anställda kommer ingå i rapporteringen i framtiden. Rapporten tar två månader att sätta ihop. Group 
Communications ansvarige (kommunikationsdirektör) har det yttersta ansvaret för 
hållbarhetsarbetet. Karins chef Jo Cronstedt arbetar under Group Communicationsansvarige och är 
ansvarig för samhällskontakter och miljö. Hela avdelningen är tillsammans ansvarig för 
redovisningen. Dock har ledningen det yttersta ansvaret.  

Det övergripande ansvaret har styrelse och VD samt koncernledning. Sedan finns det 
kommunikationsdirektörer och en underavdelning under Karin som sätter ihop CSR-arbetet på 
årsbasis. Det är till exempel ett miljöråd och en HR-controller. Rapporter kommer in från hela 
gruppen och varje bolag väljer redovisningsansvarig. 

Atlas Copco har tagit fram en broschyr (”How ethical, social, and enviromental performance add 
business value – Pocket guide on corporate responsibility”) där de definierar vad Atlas Copco menar 
med CSR. Definitionen enligt den är att ”corporate responsibility är styrningen av ett företags 
påverkan på samhälle och miljö” (eng., vår översättning) Den sattes ihop förra året och är för internt 
bruk och förtydligar för dem själva och deras medarbetare. Atlas Copco använder definitionen för 
sustainability från Brundtlandkommissionen2. 

 Det fanns externa krav på att Atlas Copco skulle ta fram en hållbarhetsredovisning. Även faktorer 
som tidsandan under slutet av 90-talet med flytt till låglöneländer och krav på att ta socialt ansvar 
även där. Atlas Copco var med om en ”skandal” i Ghana under 2003 där gruvbolaget bröt mot 
mänskliga rättigheter gentemot lokalbefolkningen där de bland annat har förstört byar, förföljt folk 
och tvingat folk att flytta, dödat samt släppt ut cyanid i vattendrag. Det blev en stor affär och 
avslöjades i Uppdrag Granskning på SVT. Det var inte Atlas Copcos gruva men de hade sålt verktyg till 
gruvan och fick därmed också del i det etiska ansvaret hos media. Efter det skapades Atlas Copcos 
affärskod och interna riktlinjer mot kunder och leverantörer. Idag är det betydligt större fokus på CSR 
internt i organisationen, mycket på grund av händelsen 2004.  

Tidigare har Atlas Copco använt sig av miljörapporter och sedan 2001 har de använts sig av 
hållbarhetsredovisning enligt GRI. Hållbarhetsredovisningen 2001 var i form av en egen separat 
bilaga. Hållbarhetsredovisningen integrerades med årsredovisningen 2005. Hållbarhetsredovisningen 
är så nära sammankopplad med årsredovisningen så det känns naturligt och Atlas Copco vill ha allt 
samlat. Allting hänger ihop. På så sätt ger det också tyngd och Atlas Copco kan inte friskriva sig. 

Redovisning sker genom hållbarhetsredovisningen och hemsidan. Det finns en speciell presentation 
som används vid föredrag. Även broschyrer finns i ämnet och CSR-arbetet integreras vid 
presentationer på olika mässor. 

Karin Holmquist ser inga nackdelar, bara fördelar med att redovisa CSR-arbetet. Dock är det så att 
Atlas Copco väljer vad de redovisar också. Det händer att de blir ombedda att vara mer transparenta 
från olika håll. Atlas Copco följer GRI:s mål och väljer det som känns relevant för intressenterna. De 

                                                           
1 Besöksintervju 2009-04-21 kl 14.00–15.30 
2 Bruntlandrapporten försöker ta ett helhetsgrepp över världens resurs- och miljöproblem och hållbar 
utveckling (Nationalencyklopedin, n.d.). 
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har möten med NGO:s (Non Governmental Organizations) och de största ägarna och får därmed mer 
transparens och blir därmed bättre.  

Vad som är mest komplext med att ta fram en hållbarhetsredovisning är de aspekter som är 
mjuka/inte mätbara, t.ex. välgörenhet . Det är Holdingchefer som har ansvar för regioner, och det 
finns totalt 15 stycken. Atlas Copco tar upp de större initiativen och inte de små lokala 
sponsringsprojekten. 

De textmässiga indikatorerna är också svåra att få grepp om redovisningsmässigt. 

Karin Holmquist nämner tre områden som hon skulle vilja förbättra i Atlas Copcos CSR-arbete och i 
hållbarhetsredovisningen: 

• Leverantörsutvärderingar 
- Jobba mer strukturerat. Ha bättre koll, en av andra viktiga frågor i verksamheten. 

• Miljömärkning av produkter 
- Alla produkter blir konstant mer energieffektiva och mer gröna. Atlas Copco arbetar med 

att framstå som mer gröna. 
• Revidera hållbarhetsredovisningen 

- De skulle vilja se extern granskning av KPMG. De vill också ha kontroll på Atlas Copcos 
platser runt om i världen, även där av externa kontroller. Dock är det inte rätt år att ta på 
sig den kostnaden i år på grund av det ekonomiska läget i världen. De vill också uppnå A+ 
i framtiden av GRI. De skulle gärna se kontroll av GRI på olika utvalda enheter där KPMG 
assisterar.  

Produkter, produktutveckling och hälsa och säkerhet är delar som Karin Holmquist nämner som är 
viktiga för Atlas Copco.  Atlas Copco arbetar också mycket med sina anställda genom 
utvecklingssamtal och olika former av mätningar. 

Känslan är att hållbarhetsredovisningen i framtiden kommer vara helt integrerad i Årsredovisningen. 
Inom en fem till tioårsperiod. Det krävs redan en hel del av GRI, t.ex. ”VD ordet” som ska nämna 
hållbarhetsaspekter. Atlas Copco brottas med att undvika att skriva samma sak flera gånger. 

Intressenter 
Samhälle, miljö, kunder, anställda, affärspartners och aktieägare är de viktigaste intressenterna för 
Atlas Copco.  

Atlas Copco skickar ut brev till alla leverantörer (befintlig och potentiella). Brevet bygger på Global 
Compacts 10 principer och Atlas Copcos affärskod bifogas också i brevet. Några avdelningar har det 
som stopp parameter vid kontraktsskrivande om leverantören ej går med på brevet . Det är pris, 
konkurrens, miljö och sociala aspekter som avgör. Barnarbete till exempel går bort direkt om det 
upptäcks. De har också en utvärdering av leverantörer på deras miljömässiga och sociala aspekter 
men det är svårt att undersöka alla leverantörer Atlas Copco har.  Om riktlinjerna inte följs skrivs en 
rapport och Atlas Copco gör en utvärdering med förbättringsförslag som innehåller krav kontra 
rekommendationer.  

Atlas Copco försöker hjälpa och stötta sina leverantörer eftersom Atlas Copco ofta sitter på mer 
kunskap än de mindre leverantörerna. Atlas Copco använder sig av något som skulle kunna beskrivas 
som ”Atlas Copco ISO 14001 light”, vilket är ett enklare miljöledningssystem med en databas med 
aspekter som liknar det Atlas Copco använder. Finns det ingen vilja att förbättra från leverantörens 
sida så anlitas en ny leverantör.  
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Kunderna ställer inte så mycket krav enligt Karin på hållbarhet. De vill att de ska arbeta med det 
sociala, säkerhet och bra produkter. Två stycken gruvor har bett Atlas Copco att rapportera in CDP, 
dvs. koldioxidutsläpp vilket är ett exempel på krav på hållbarhet från en kund.  

Vad gäller utomstående organisationer så samarbetar Atlas Copco med Amnesty till exempel. Karin 
sitter även med och utvecklar ISO 26 000 som ska bli den nya sociala standarden. De är även med i 
Global Compacts nätverk i norden.  

GRI 
Karin kan inte riktigt ge ett klart svar varför Atlas Copco valde att använda GRI:s riktlinjer, inte heller 
hennes chef som har arbetat längre visste exakt. GRI kändes rätt 2001. GRI fanns som ett verktyg att 
luta sig mot och Global Compact ingick redan i GRI. Atlas Copco använder sig även av ISO-standarder, 
alla produktbolag ska vara certifierade enligt ISO 14001. Atlas Copco följer även ISO 9001. Sedan 
kommer dessutom OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Accounting Standard) som inte en 
ISO standard för säljbolagen (Se sida 104-105).  

Karin har inte arbetat med guidelines 2002 och kan de därför inte så bra. Hon frågade istället 
kommunikationsdirektören om förändringen. Hela hållbarhetsredovisningen omformades till 
intressentordningen och Atlas Copco har redovisat så i tre år. På så sätts bakas miljö, sociala och 
ekonomiska förhållanden in under varje intressent. GRI index är den största skillnaden och det har 
blivit mer tydligt sedan övergången till G3.  

Karin skulle vilja se att sociala indikatorerna inom arbete och mänskliga rättigheter blir tydligare och 
enklare att mäta. Kanske även vissa ekonomiska aspekter. Det vore mycket enklare att arbeta med 
hållbarhetsredovisningen om de vore mätbara.  

Atlas Copco följer inga sector supplements. De tittar på lite olika typer av branscher. Atlas Copco 
redovisar på A-nivå så de redovisar alla kärnindikatorer om de är tillämpbara inklusive några 
ytterligare indikatorer. Atlas Copco analyserar vilka indikatorer som är viktiga för oss och har 
indikatorer inom alla olika områden.  

Välgörenhet 
Atlas Copco redovisar bara större välgörenhetsprojekt i hållbarhetsredovisningen. Det sker en hel del 
lokala beslut som inte rapporteras in till huvudkontoret.  Atlas Copco har en intern policy för 
välgörenhet, sponsring och samhällsengagemang. Bekämpning av AIDS/HIV räknas inte längre som 
välgörenhet utan som en personalfråga.  

Revision/Granskning 
Atlas Copco har ingen revision av Hållbarhetsredovisningen i nuläget men de vill ha i framtiden. Det 
är andra gången de har third party checked, det vill säga tredjepartskontrollerad 
hållbarhetsredovisning. Förra året redovisade de enligt B-nivå (se figur 1). En yttre revision skapar 
mer tyngd åt redovisningen. Nackdelen är att det är lite för dyrt för Atlas Copco i nuläget. 

Atlas Copco träffar regelbundet exempelvis Amnesty, WWF, AP-fonderna, investerare och de största 
ägarna för att diskutera hållbarhetsarbetet. Atlas Copco redovisar hållbarhetsarbetet varje kvartal 
internt och anställda rapporterar in varje kvartal dessutom. Miljöarbetet sammanställs två gånger 
årligen. Karin säger att de gärna skulle vilja arbeta med kvartalsrapporter för allt och använda samma 
redovisningssystem som den finansiella informationen. 2010 är tanken att de ska ha rapportering i 
samma system. Uppföljningen som sker är främst miljö och sociala bitar och även 
leverantörsutvärdering.  
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4.1.1.2 ATLAS COPCO ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 05 

Atlas Copcos hållbarhetsredovisningen för 2005 är delvis integrerad i bolagets årsredovisning. Den 
består av totalt 13 sidor och är på svenska. Det finns även delar som ligger i årsredovisningsdelen. 
Den hållbarhetsredovisning vi utgått ifrån är på svenska. 

Engagemang för fortsatta framsteg 
Atlas Copcos vision är att bli och fortsätta vara First in Mind – First in Choice för de viktigaste 
intressenterna. Det är också drivkraften bakom hållbarhetsstrategin. En långsiktig hållbar utveckling 
är en viktig del i Gruppens (koncernen) strategi. Hållbarhetsarbetet inom Atlas Copco symboliseras av 
en fyrklöver. De fyra bladen representerar bolagets ansträngningar på de ekonomiska, 
miljörelaterade och sociala dimensionerna av hållbarhet, samt på stoltheten som finns över att agera 
enligt Atlas Copcos värderingar. (Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, 
s. 84) 

Atlas Copco saknar ett fullständigt GRI-index i sin hållbarhetsredovisning utan de anger bara kort 
vilka sidor huvuddragen av de tre huvudtyperna kan hittas på första sidan i hållbarhetsredovisningen: 

MILJÖ: 10 stycken rapporterade. 
SOCIALA: 5 stycken rapporterade. 
EKONOMISKA: Hänvisas till årsredovisningen, ej angivit exakt vilka som passar in på Guidelines 2002. 
(ibid) 
Se vår sammanställning och jämförelse i tabell 2 på sidan 27. 

Atlas Copco stödjer ett antal frivilliga internationella etiska riktlinjer: 

• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
• Internationella Arbetstagarorganisationen förklaring om grundläggande principer och rättigheter 

på arbetsplatsen. 
• Global Compact. 
• OECD:s riktlinjer. 
(ibid) 

I hållbarhetsredovisningen tas alla fyra aspekter upp från hållbarhetsstrategin och innehåller 
områden med GRI och fokus på Global Compacts tio principer. (ibid) 

Atlas Copco har en affärskod som beskriver deras värderingar och policys vilka inkluderar socialt 
ansvar och engagemang externt och internt. Det finns tillfällen då miljö och social hänsyn 
överskuggar de kommersiella aspekterna. Under 2005 har vägledande dokument och 
utbildningsmaterial tagits fram för att stödja verksamheterna med implementeringen av 
hållbarhetsriktlinjerna utan att glömma det kommersiella ansvaret. Atlas Copcos 
självutvärderingsprocess kompletterades under året med en rutin avseende införande av koden i de 
operativa enheterna. Affärspartners utvärderas först av bolaget och väljs sedan delvis utifrån deras 
sociala och miljömässiga engagemang samt utveckling. En checklista, som är baserad på Global 
Compacts tio principer och Atlas Copcos affärskod, har skapats för att tydliggöra förväntningarna 
som ställs på leverantörer. (Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, s. 85)  

Koncernen har regelbundna diskussioner med intressenter och syftet är att jämföra sig med andra 
multinationella företag, att identifierar möjligheter till att förbättra de sociala och miljömässiga 
delarna av hållbarhetsarbetet samt att få in åsikter på Gruppen från intressenterna. Exempel på 
intressenter som de har dialog med är större aktieägare (främst de största etiska fonderna), Amnesty 
Business Group (medlem sedan 2005), Transparency International, företag (inklusive kunder och 
leverantörer), studenter samt hållbarhetsfokuserade nätverk (främst i Norden). Ett flertal 
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rankinginstitut utvärderade Atlas Copco under 2005, Corporate Knights and Innovest Strategic Value 
Advisors listade Atlas Copco som ett av de 100 mest hållbara företagen i världen 2006. (ibid) 

Ekonomiskt resultat – Skapa förädlingsvärde 
Atlas Copcos framsteg inom ekonomisk hållbarhet bedöms utifrån förädlingsvärdet för de viktigaste 
intressenterna. Både fördelningen av det ekonomiska värdet mellan intressenterna och den faktiska 
ökningen eller minskningen granskas. Kostnaden för sålda varor och tjänster samt förädlingsvärdet 
ökade jämfört med 2004 och 2003, vilket till stor del beror på den ökade faktureringen. (Atlas Copco 
Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, s. 86) 

Atlas Copco anger att de har som strävan att bli förstahandsvalet för befintliga och potentiella 
kunder. Detta ska uppnås genom att utveckla, tillverka och leverera lösningar av högsta kvalitet. 
Genom att produkterna eller tjänsterna motsvarar eller överträffar kundernas förväntningar bidrar 
de till kundens lönsamhet. Gruppens marknadsbolag följer sedan upp andelen av kundens köp för att 
bedöma hur kunderna värderar Atlas Copcos produkter och tjänster. Dessutom ska alla divisioner 
utföra kundundersökningar för att mäta kundnöjdhet enligt koncernens kvalitetspolicy. Atlas Copco 
vill även vara det företag som leverantörer, underleverantörer, partners i samriskbolag och agenter 
föredrar. Genom ett nära samarbete ska högkvalitativa produkter och tjänster levereras samt de 
sociala och miljörelaterade åtagandena tillfredsställas. (Atlas Copco Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, s. 87) 

Miljöprestanda – Begränsad resursanvändning 
Åtta stycken produktbolag blev certifierade enligt ISO 14001 under 2005. Andelen bolag i Gruppen 
steg till 85 procent i förhållande till kostnad för sålda varor (KSV) jämfört med 82 året innan. Den 
direkta miljöpåverkan för Atlas Copco är i form av resursanvändning och avfall vid produktutveckling, 
produktion, transporter samt vid kundstödjande aktiviteter.  Den indirekta påverkan är när 
produkterna används. Koncernen följer GRI:s riktlinjer men redovisar endast den miljöpåverkan som 
är relevant för verksamheterna och för användningen av produkterna. Atlas Copco följer olika 
länders miljölagar och rapporterar incidenter samt betalar in böter vid brott mot reglerna med mera. 
Inga allvarliga incidenter har inträffat under året. 54 företag inom Gruppen rapporterade in 
miljöpåverkan mot 43 året innan. Bland de rapporterande företagen för 2005 ingår åtta stycken 
nyligen förvärvade företag samt två avyttrade bolag som har haft betydande påverkan på resultatet.  
10-15 procent minskade koncernens totala miljöpåverkan med när verksamheten för elverktyg såldes 
jämfört med 2004 och bidrog till att ökning inte blev högre, som skapades när de åtta 
verksamheterna förvärvades, än den blev.  Totalt ökade KSV med 15 procent under 2005. (Atlas 
Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, s. 88) 

Koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, förbrukning av förpackningsmaterial samt avfall har minskat i 
både total mängd och i förhållande till KSV. Energiförbrukningen låg kvar på samma nivå som året 
innan. En av anledningarna är försäljningen av elverktygsverksamheten, den största anledningen är 
dock införandet av miljöförbättrande åtgärder i verksamheterna. Vattenförbrukningen kunde minska 
på grund av tilltäppta läckor genom bättre användning och kontroll på tre större produktionsenheter 
i Kina, Indien och Sydafrika. Transporterna till tillverkningsenheterna samt distributionen har högre 
miljöpåverkan än själva energiförbrukningen i tillverkningsenheterna och i de rapporterande 
marknadsbolagen. Den största påverkan från tillverkningsenheter är uthållighetstester med 
produkter, vilka inte påverkas av ökad volym. Effektivare transporter ha lett till minskade 
koldioxidutsläpp. Dessa har blivit möjliga efter strategiska förflyttningar av tillverkning och 
distribution. Även flygfrakten har minskat efter decentraliserad tillverkning och distribution för att 
finnas närmare kunden. Dessutom har ökad försäljning gjort det möjligt att effektivisera 
vägtransporterna. Under året har även avfallet minskat vilket beror till stor del på att en stor del 
sanerade jord från en av enheterna (ibid) ingick i 2004 års siffror samt avyttringen av 
elverktygsverksamheten. Avyttrade bolag är största anledningen till att mängden 
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förpackningsmaterial har minskat under året. En effektivisering har också skett. (Atlas Copco 
Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, s. 89) 

Detta stycke handlar endast om affärsområdet maskinuthyrning eftersom Gruppen väljer att 
redovisa det separat på grund av att verksamheten skiljer sig så pass mycket från de andra 
affärsområdena. Atlas Copco funderar också på att avyttra detta affärsområde. Koldioxidutsläppen 
minskade med fem procent under året till följd av det effektivare transportsystemet som lanserades i 
slutet av 2004. Vattenförbrukning steg betydligt och energiförbrukningen lite vilket till stor del beror 
på ökad försäljning. Bränslet som tankas på i maskinerna innan uthyrning och vattnet som används 
till att rengöra maskinerna efter användning ingår i rapporteringen. I flera hyresdepåer har slutna 
tvättsystem installerats vilket gör att vattnet kan återanvändas. Tvättar utan lösningsmedel 
installerades också under 2004 vilket har lett till minskning av miljöfarligt avfall under 2005. Under 
året ökad avfallsmängden på grund av bland annat att mer korrekt mätning samt att omfattande 
städning gjorde under året av varje uthyrningsdepå. 290 av Atlas Copcos uthyrningsdepåer omfattas 
nu av den amerikanska miljölagen Spill Prevention Control and Countermeasure Plan (SPCC) som 
innehåller utbildning och arbete för att öka miljömedvetenheten.  Den har bidragit till att antalet 
utsläppstillfällen har minskat till 32 från 41 under året. (ibid) 

Atlas Copcos miljöpolicy anger att varje division ska införa ett miljöledningssystem för att ständigt 
minska den negativa miljöeffekten. Målsättningen under 2005 har blivit högre och innebär att ISO 
14001 certifieringen inte bara ska gälla tillverkningsenheter utan också alla andra större enheter. 
Fem nya enheter rapporterade sin miljöpåverkan och åtta produktbolag blev certifierade under året. 
Produkternas största påverkan på miljön är när de används.  De viktigaste miljöeffekterna under 
produkternas ekonomiska livslängd är energiförbrukning, spill, buller och damm enligt 
livscykelanalyser. Atlas Copcos produkter utvecklas för att bli ledande inom områdena minskat buller, 
mindre vibrationer, lägre energiförbrukning samt att minst uppfylla EU-direktiv eller andra tillämpliga 
miljölagar. Detta överensstämmer med Gruppens ambition att minst uppnå kundens förväntningar 
och gärna överträffa dem. Försäljning av oljefria kompressorer ökar och är viktigt för att minska 
kundernas energiförbrukning. Atlas Copco mäter den genomsnittliga energiförbrukningen av sålda 
kompressorer vilket leder till att säljarna får en ytterligare anledning till att uppmana kunderna att 
köpa det energieffektivare alternativet. Atlas Copco har också tagit fram torkar som använder det 
miljövänligare alternativet köldmedium som inte bryter ner ozonet lika mycket. Portabla 
kompressorer lanserades också under året som ger effektivare dieselanvändning och som kan leda 
till besparing på 200 000 liter diesel för en stor kompressor under livslängden. Stora ansträngningar 
fortsatte under 2005 med att minska buller och utsläpp för att klara miljökrav. Arbete har inletts med 
att byta ut brons med blyinnehåll mot godkända bronsregleringar som ingår i ett kommande EU-
direktiv. Verktyg och monteringssystem inom affärsområdet Industriteknik har granskats enligt EU-
direktivet RoHS (Restriction of use of Hazardous Substances) som begränsar användningen av vissa 
farliga ämnen i elektrisk och elektroniks utrustning.  Atlas Copco har valt att granska hela 
produktsortimentet trots att de flesta inte faller under direktivet. (Atlas Copco Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, s. 90-91) 

Affärspartners väljs av Atlas Copco delvis efter deras intresse av miljöprestanda. Nästan 1500 
leverantörers miljöarbete utvärderades enligt kraven i ISO 14001 under året och Atlas Copco valde 
att sluta med en av dem. På vissa marknader är det nödvändigt att samarbeta med bolag som inte 
har samma nivå på miljöarbetet som Gruppen, vilket också kan leda till positiva effekter när Atlas 
Copco delar med sig av sina erfarenheter. Lokala samarbeten med samhällen sker också, till exempel 
vattenåtervinning och trädplantering i Indien. De anställda uppmuntras även till att ta miljöinitiativ 
på arbetsplatserna och ett miljöpris instiftades under 2005 som årligen ska ”tilldelas någon som på 
ett utmärkt sätt arbetat med att bevara miljön för framtida generationer”. (Atlas Copco 
Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, s. 91) 
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Socialt resultat – På och utanför arbetsplatsen 
Atlas Copco har fortsatt att fokusera på medarbetarna och både olyckor och sjukfrånvaro har minskat 
och utbildningstimmarna har ökat. Atlas Copco har valt att vidga sitt sociala ansvar till att inkludera 
relevanta sociala initiativ i samhället i övrigt. Koncernen har 26 258 anställda och mer än 89 procent 
av dem utanför Sverige. Genomsnittligt antal utbildningstimmarna ökade kraftigt under 2005 efter 
ökad fokusering på utbildning i de förvärvade bolagen samt ökning av produkt- och 
applikationsutbildning för nylanserade produkter. Andelen kvinnliga medarbetare sjönk som följd av 
försäljningen av verksamheter. (Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, 
s. 92) 

Atlas Copco är ett globalt företag som verkar i olika regioner med varierande kultur och social 
standard. Ett viktigt verktyg för det sociala ansvaret blir därmed affärskoden. Ingen form av barn- 
eller tvångsarbete tolereras och diskriminering motarbetas. Jämställdhet och mångfald uppmuntras. 
Dessa grundläggande principer meddelas också till affärspartners runt om i världen. För att upptäcka 
riskområden samarbetar Gruppen med Amnesty Business Group och på så sätt kan koncernen 
erbjuda hjälp till de egna bolagen i riskområdena. De bolag som befinner sig i riskområden uppmanas 
att utvärdera sina affärsprocesser och relationer för att minimera riskerna. Dokument finns 
utformade av Atlas Copco som stöd. (ibid) 

Atlas Copcos vision är att bli och fortsätta vara First in Mind – First in Choice för potentiella anställda 
och nuvarande. Bolaget utför medarbetarundersökningar för att mäta Atlas Copcos position som 
arbetsgivare. Atlas Copco har försökt stärka arbetsgivarprofilen genom kontakt med flertalet 
universitet. (ibid) Gruppens policy är att alla har rätt att representeras av en fackförening. Enheterna 
rapporterar in om de har fackföreningar på sin fabrik eller inte. Atlas Copco vill också erbjuda en 
säker och hälsosam arbetsmiljö i alla verksamheter. Antalet olyckor och sjukfrånvaro mäts därför och 
en minskning över tiden är målet. Antalet arbetsrelaterade olyckor har minskat till 23,8 olyckor per 
miljon arbetade timmar från 26,2. Sjukfrånvaron minskade också från 2,4 till 2,2 procent. En 
gemensam riktlinje för hälsa och säkerhet utvecklades under 2005 som också uppmanar till att 
utveckla lokala riktlinjer. Ett exempel på en lokal policy i Sydafrika är att inte bara hjälp med 
konsultation och bromsmediciner erbjuds till HIV Aids smittade personer, utan också till en extra 
familjemedlem.  Samtliga anställda och vissa viktiga entreprenörer erbjuds gratis HIV-tester. 
Projektet startades tidigt 2004 och i slutet av 2005 hade 65 procent av dem som bedömdes smittade 
registrerat sig och tagit emot mediciner och rådgivning. (Atlas Copco Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, s. 93) 

Gruppen har 40 timmar utbildning i snitt per anställd som mål. Under 2005 steg antalet timmar i snitt 
till 33,7 mot 27,7 under 2004. Förutom mångfald så ser Atlas Copco gärna rörlighet, både geografiskt 
och organisatoriskt, av de anställda inom koncernen. Det är framförallt viktigt när förvärvade företag 
ska integreras i Gruppen och värderingar, affärskod samt vision ska implementeras. (ibid) 
Grundstenarna i Atlas Copcos policy för de anställdas utveckling är att alla ska ha samma 
förutsättningar, rättvisa och mångfald. Ett av pilotprojekten inom området mångfald var bildandet av 
ett nätverk för kvinnliga chefer. Under de senaste fem åren har antalet anställda kvinnor och antalet 
kvinnliga chefer legat relativt konstant. Sedan elverktygsdivisionerna såldes har andelen kvinnor 
totalt minskat till 14,6 procent från 16. Atlas Copco var inte nöjda med nivån och ett antal åtgärder 
utfördes. En av dem är en ny regel där chefer alltid ska se till att det finns minst en kvinnlig kandidat 
vid rekrytering av universitetsexaminerade samt vid tillsättning av chefspositioner. Även en 
fortsättning på mentorskapsprogrammet och riktlinjer för mångfald var åtgärder. 40 procent av de 
högskoleutbildade som anställdes under året var kvinnor. Ett exempel på ett annat mångfaldsinitiativ 
under 2005 är vidareutvecklandet av Broad Based Black Economic Empowerment i Sydafrika. 
Programmet syftar till att uppmuntra den inhemska svarta befolkningen att medverka mer. (Atlas 
Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, s. 93-94) 
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Atlas Copco uppmuntrar också till ett socialt ansvar som fortsätter även utanför den egna 
arbetsplatsen. Samverkan är viktigt för Gruppen och de vill ha en konstruktiv dialog med de viktigaste 
intressenterna i samhället. Även lärande och utveckling genom samarbete med lokala samhällen 
uppmuntras för att stärka hållbarhetsarbetet. Atlas Copco har meddelat sina bolag att inte ge eller ta 
emot gåvor från någon intressent som har mer än ett symboliskt värde för att undvika ohälsosam 
lojalitet och koncernen tar inga diskussioner eller överenskommelser med konkurrenter om priser 
eller marknadsuppdelning. Utbildningsmaterial finns tillgängligt eftersom det symboliska värdet är 
olika i olika länder. En etisk hjälplinje har också införts. Atlas Copcos policy är att stödja tranparens 
och öppenhet och därmed tas inget politiskt ställningstagande. Den nya självutvärderingen (CSA) 
lanserades under året och den innehåller även frågor som ser till att koncernens policy om integritet 
följs. (Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, s. 94-95) 

Atlas Copco väljer leverantörer, underleverantörer, samägda bolag och agenter delvis efter deras 
sociala engagemang samt deras utveckling. Implementeringen kommer att ta tid men stora framsteg 
gjordes med utvecklingen av riktlinjer för godtagbara sociala standarder. Atlas Copco mål är att vara 
den leverantör som nuvarande och framtida kunder väljer genom att erbjuda högkvalitativa 
produkter och tjänster som möter deras säkerhets-, ergonomiska och miljömässiga behov. Det finns 
viss risk för anseendet att associeras med vissa kunder. Atlas Copco försöker minimera riskerna i 
högriskområden genom att säkerställa koncernens egna engagemang för säkerhet och tekniskt 
ledarskap för sina produkter och tjänster och genom affärsrutiner. Atlas Copco ser även till att bygga 
upp medvetenheten om de etiska riktlinjerna. (Atlas Copco Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2005, 2006, s. 95) 

Sedan lång tid tillbaka har många Atlas Copco-bolag ett lokalt engagemang där de har sin 
verksamhet. Policyn för samhällsengagemang utvidgades under året till att inkludera uppmuntran till 
stöd vid naturkatastrofer och andra katastrofer som drabbar människor. Ett annat exempel är att 
identifiera och stödja initiativ som kommer från anställda genom att använda sig av principen om 
ekonomisk matchning, vilken innebär att Atlas Copco står för lika mycket bidrag som de anställda vid 
välgörenhet. Principen användes först vid tsunamikatastrofen i Asien i slutet av 2004 och visade sig 
effektiv. Genom intranätet kan koncernens bolag dela med sig av erfarenheter i 
samhällsengagemang och välgörenhetsprojekt. Lokala välgörenhetsinitiativ har under 2005 främst 
skett i Indien, Thailand och Indonesien. Lokala barnhem stöds i Indien och Thailand av bolaget och de 
anställda. I mer än 20 år har Atlas Copco också gett stöd till Vatten åt Alla som drivs av de anställda 
och samlar in medel till brunnsborrning och utrustning som ska ge behövande samhällen rent 
dricksvatten. Nästan 1 000 medlemmar hade organisationen i slutet av 2005 i Europa. 
Uppskattningsvis närmare 50 000 människor har fått rent drickvatten till följd av organisationens 
arbete under året. Atlas Copco strävar efter att öka antalet medlemmar och att det inte ska spela 
någon roll var i världen de arbetar. (ibid) 

Gruppens sponsring sköts nästan alltid lokalt, ett undantag är det svenska skeppet Göteborg som är 
på väg till Kina och som är en global sponsringsaktivitet. (ibid) 

4.1.1.3 ATLAS COPCO ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 08 

Atlas Copcos senast utgivna hållbarhetsredovisning är för 2008. Hållbarhetsredovisningen är delvis 
integrerad i bolagets årsredovisning. Den består totalt av 19 sidor och är på svenska. Det finns även 
delar som ligger i årsredovisningsdelen och i delen om koncernens styrning. Den 
hållbarhetsredovisning vi utgått ifrån är på svenska. 

På den första sidan i hållbarhetsredovisningen tas viktiga händelser under året upp och annan 
information om Atlas Copcos hållbarhetsredovisning. Atlas Copcos vision är att vara och fortsätta 
vara First in Mind – First in Choice, det vill säga att vara det företag intressenterna först tänker på och 
sedan väljer vilket också avspeglar sig i Gruppens (koncernen) hållbarhetsstrategi. Målet för Atlas 
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Copco är att vara en god samhällsmedborgare på alla marknader. Atlas Copco har också för fjärde 
gången blivit utsett till ett av världens 100 mest hållbara företag. Större delen av Gruppens 
produktionsenheter är ISO 14001-certifierade och leverantörerna uppmanas att införa 
miljöledningssystem. Atlas Copco har sedan 2001 årligen publicerat hållbarhetsredovisningen och 
den är framtagen efter GRI:s riktlinjer. Sedan 2006 följer hållbarhetsredovisningen de senaste 
riktlinjerna, G3. Om inget annat anges omfattar rapporten alla koncernens verksamheter under 2008. 
Verksamheter som har avyttrats under året ingår inte medan det omvända gäller för förvärvade 
enheter. Atlas Copco har bedömt sin hållbarhetsredovisning som A-nivå på GRI:s skala och det har 
bekräftats av KPMG, så kallad third party checked (se figur 1). (Atlas Copco Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 98) 

Företagets ansvar 
Atlas Copco ställer samma krav på alla marknader. Affärskoden finns till hjälp för medarbetarna för 
att de ska förstå Gruppens ambition och engagemang gentemot intressenterna. I databasen The Way 
We Do Things finns policydokument, riktlinjer och instruktioner som ska vara tillgänglig för alla 
anställda. Den ska fungera som hjälp till att förstå och införa affärskoden för koncernens bolag och 
personal. Atlas Copco följer en rad frivilliga internationella etiska riktlinjer: 

• FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter. 
• Internationella arbetsorganisationens förklaring om grundläggande principer och rättigheter på 

arbetsplatsen.  
• FN:s Global Compact (som Atlas Copco blev medlem i under 2008) 
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 
(Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 99) 

Atlas Copcos huvudsakliga hållbarhetsarbete har delats in tre dimensioner som alla är viktiga, men 
där den tredje har störst potential att bidra med positiv inverkan på miljön. De tre dimensionerna är: 

• Samhällsengagemang (välgörenhet): Vatten åt alla, stöd till barnhem, lokala projekt och stöd vid 
naturkatastrofer. 

• Förändring av interna processer: ISO 14001 i samtliga produktionsenheter, 
leveransutvärderingar, kundutvärderingar, HIV/AIDS-program och mätbara mål. 

• Förändring av industristandarder: Lansering av nya produkter som skapar nya riktlinjer och 
driver på industrin när det gäller att ställa om till nya standarder, exempelvis kompressorer med 
varvtalsstyrning och har deltagit i utvecklingen av standarden ISO 26000. 

(ibid) 

Koncernledningen tillhandahåller stödfunktioner för hållbarhetsarbete genom funktionen 
Samhällskontakter och miljö, som innehåller Atlas Copcos miljöråd, och även genom funktionen 
Organisationsutveckling och personalfrågor. Ansvaret för att utveckla, implementera och följa upp 
mål och strategier inom verksamheten som helhet, vilket inkluderar resultat inom områdena miljö 
och socialt ansvar, ligger på affärsområdena. Divisioner är och andra sidan ansvariga för 
implementeringen av hållbarhetspolicyer inom sina ansvarsområden.  Att formulera mätbara mål för 
produktutvecklingsprojekt och att genomföra leverantörsutvärderingar är exempel på verksamhet 
för dem. (Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 100) 

Med Atlas Copcos vision First in Mind – First in Choice som utgångspunkt har företaget formulerat ett 
antal kvalitativa och kvantitativa strategier och mål för gruppens finansiella, miljörelaterade och 
sociala resultat. Ibland kan det också vara så att den miljörelaterade och sociala hänsynen tar 
överhanden mot de affärsmässiga övervägandena. Därför finns det dokument och 
utbildningsmaterial som ska ge stöd vid införandet av hållbarhetsriktlinjer för att inte glömma bort 
det affärsmässiga ansvaret. Cirka 75 procent av de anställda hade fått utbildning i affärskoden under 
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2008, vilket är lite fler än 2007. Ett av Atlas Copcos miljömål är att alla anställda ska arbeta i en enhet 
med miljöledningssystem, vilket innebär att alla anställda ska få relevant utbildning. Miljöutbildning 
erbjuds för de anställda via en interaktiv modul medan cheferna erbjuds en särskild utbildning. Atlas 
Copco har en etisk hjälplinje som anställda kan rapportera in oegentligheter som bryter mot lagar 
eller Gruppens affärskod. Under året rapporterades 14 fall in och samtliga åtgärdades. (ibid) 

Dialoger med intressenter 
Dialogerna med intressenter sköts både på lokal- och koncernnivå. Anledningen till att de utförs är 
för att få in intressenternas syn på företaget, att se vad som kan förbättras inom hållbarhetsarbetet 
för områdena säkerhet, hälsa och miljö samt att jämföra med andra ledande globala företag. Atlas 
Copco uppskattar samtalen, lyssnar och drar lärdom av dem, med frivilligorganisationer, myndigheter 
och andra inflytande grupper. Bolaget har regelbundna möten med: 

• Amnesty  
• Transparency International 
• Bedömningsinstitut 
• Studenter 
• Nätverk med fokus på hållbarhet 
• Diskussionsgrupper som stöds av branschorganisationer där Atlas Copco är medlem 
(Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 101) 

Sedan spaltar Atlas Copco upp de olika intressenterna, samhälle och miljö, kunder, medarbetare, 
affärspartners och aktieägare samt anger vad de har för synpunkter under 2008 och vad som har 
varit i fokus för Atlas Copco. (ibid) 

Samhälle och miljö 
Atlas Copco verksamhet bedrivs i 85 länder och i 23 av dessa länder, i fem världsdelar, har de 
produktionsanläggningar. Gruppen har kunder i över 160 länder. Därför påverkar Atlas Copco ett 
stort antal lokala samhällen där de bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen och även tar 
miljöansvar för verksamheten. (Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 
102) 

SAMHÄLLE 
För Atlas Copco sträcker det sociala ansvaret sig utanför företaget och de strävar efter att vara en 
god och pålitlig samhällsmedborgare. För Atlas Copco är det en viktig framgångsfaktor och en 
konstruktiv dialog eftersträvas med de viktigaste intressenterna i samhället. Företaget utvärderar de 
sociala, miljörelaterade, politiska och varumärkesrisker som finns i en global verksamhet. Vidare 
utvärderar de och påverkar även verksamhetens inverkan på samhället vid etablering, pågående 
verksamhet samt avyttring. Sedan länge har Atlas Copco ett lokalt engagemang där de har 
verksamhet. Lokala välgörenhetsprojekt stöds och inriktar sig främst mot tre områden: utbildning, en 
trygg uppväxt för barn samt sjukdomsbekämpning. Atlas Copco stödjer därför skolor eller universitet 
för att höja utbildningsnivån samt att hjälpa barnhem att erbjuda en trygg uppväxtmiljö. I Gruppens 
policy för samhällsengagemang ges stöd till anställdas välgörenhetssatsningar och där anges att Atlas 
Copco ska matcha de anställdas satsningar med lika mycket. All välgörenhet ska ske under medellång 
eller lång tid. Undantaget är naturkatastrofer där behovet är annat. Ett exempel är jordbävningen i 
Kina 2008. (Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 102) Exempel på 
välgörenhetsprojekt över världen anges också och ett av dem är Atlas Copcos bidrag till SOS-
barnbyars arbete som ger föräldralösa barn ett hem, en familj och utbildning. (Atlas Copco 
Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 103) 

Atlas Copco har stött organisationen Vatten åt Alla sedan 1984 som drivs av medarbetarna. 
Organisationens huvuduppgift är att samla in medel för att finansiera brunnsborrning och annan 
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utrustning som behövs för att ge behövande samhällen rent dricksvatten. Cirka 1 miljon människor 
har fått tillgång till rent vatten genom organisationens arbete sedan starten. Brunnarna har en 
livslängd på upp till 30 år. Organisationen finns nu i nio länder och håller på att etableras i ytterligare 
tolv. Under 2008 startade verksamheten i Kina och nästan 65 procent av de anställda på Atlas Copco 
blev medlemmar. Atlas Copco införde också ett HIV/AIDS-program i Sydafrika 2002 som nu finns i fler 
länder i Sydafrika och utvidgningen kommer att fortsätta. Programmet innehåller testning, utbildning 
och vid smitta erbjuds rådgivning och behandling. (Atlas Copco Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 102) 

Atlas Copco har en affärskod som stödjer de grundläggande mänskliga rättigheterna, som till 
exempel rätten till facklig anslutning och kollektivavtal samt förbud mot tvångs- och barnarbete, som 
respekteras i företagets verksamheter runt om i världen. Dessa rättigheter påtalas också till Atlas 
Copcos affärspartners världen över. På marknader där bolaget har verksamhet förekommer brott 
mot de mänskliga rättigheterna, exempelvis i Afrika och Asien. Atlas Copco rådgör med Amnesty för 
att upptäcka risker. Atlas Copco ger stöd till de egna bolagen med verksamhet i dessa områden och 
de uppmanas till självkontroll samt att utvärdera sina affärsprocesser och affärsrelationer och att 
verka för att minimera riskerna. Atlas Copco tar inte med mänskliga rättigheter som en faktor vid 
företagsförvärv. De inför istället deras riktlinjer och policys så snart ett förvärv är gjort. (Atlas Copco 
Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 103)  

Atlas Copco instruerar sina enheter att inte ge bort eller ta emot något till intressenterna som har 
mer än ett symboliskt värde för att undvika osund lojalitet samt korruption och koncernen förbjuder 
även överenskommelser om prissättning eller marknadsuppdelning med konkurrenter. För att 
bekämpa korruption finns det även utbildningar som innehåller Corruption Perception Index från 
Transparency International som behandlar ämnet och uppträdande. Över 90 procent av Atlas Copcos 
bolag har rutiner för att analysera risker som har med korruption att göra. Inga rapporter om 
konkurrenshämnande agerande har inkommit under 2008 och det finns heller inga pågående 
rättsprocesser inom detta område. (ibid) 

Atlas Copco är medlem i flera branschorganisationer som har med bland annat bullertestning, 
säkerhet och testrutiner för dammutsläpp att göra. Som representant för svensk industri arbetar 
även Atlas Copco med att ta fram standarden ISO 26000 för socialt ansvar. Gruppen är också politiskt 
oberoende och tar inga politiska ställningstaganden. (Atlas Copco Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 104) 

MILJÖ 
Den största miljöpåverkan från Atlas Copco uppkommer inte vid produktionen utan vid 
användningen i form av energi och utsläpp av koldioxid. Sedan kommer transporter och tillverkning. 
Redan under designstadiet av produkterna försöker Atlas Copco minska påverkan. Även genom 
kontinuerlig produktutveckling och genom förbättringar vid produktionsanläggningarna. Att samtliga 
verksamheter inom Gruppen ska införa ett miljöledningssystem (EMS) för att minska miljöpåverkan 
är ett av de viktigaste miljömålen för Atlas Copco. Under året ökade antalet anställda som arbetar i 
en EMS-miljö från 44 till 65 procent. Dessutom ska alla produktbolag vara certifierade enligt ISO 
14001. Idag är 53 av 83 produktionsenheter certifierade, vilket är sex fler än föregående år. (ibid) 

En stor del av Atlas Copcos verksamhet består av att omvandla råvaror och inköpta komponenter till 
slutprodukter vilket innebär att stora mängder material, vatten och energi används. Arbete görs 
kontinuerligt för att minska resursförbrukningen i produktionen. Energiförbrukningen ökade med två 
procent inom produktionen i förhållande till kostnaden för sålda varor (KSV). Anledningen till 
ökningen beror dels på en omdefinition i redovisningen på en stor produktionsanläggning samt 
förvärvet av en stor produktionsanläggning i Kina under året. Efter justering för dessa faktorer är det 
en minskning på sex procent istället. Det material som används mest i produktionsprocessen är stål 
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och mätt i vikt är det hela 94 procent av materialet. Förbrukningen av stål minskade något under 
2008 och cirka 90 procent är återvunnet stål. Atlas Copco belönar varje år interna framsteg inom 
miljöområdet och under 2008 belönades ett team inom skruvkompressorer som hade framställt 
gjutna, nästan färdigformade rotorer som minskar materialåtgången med 50 procent. I USA har en ny 
policy för energibesparing införts under 2008. Under 2008 har förbrukningen av 
förpackningsmaterial ökat på grund av ett nyligen förvärvat bolag och tillväxt. (Atlas Copco 
Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 105) I diagrammet för förpackningsmaterial 
kan man se att förbrukningen även har ökat sett till KSV. (Atlas Copco Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 104) Även förbrukningen av vatten har ökat med tre procent i 
förhållande till KSV. Dock är vattenförbrukningen till stor del relaterad till andra processer än 
produktionen. Några av Atlas Copcos anläggningar har egna reningsverk och majoriteten är anslutna 
till kommunala reningsverk. (Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 
105) 

Atlas Copco redovisar sina koldioxidutsläpp från både direkt och indirekt energiförbrukning i 
produktionen och även från transporter till och från produktionsanläggningarna. Under året ökade 
koldioxidutsläppen från energi på produktionsanläggningarna med tre procent i förhållande till KSV. 
Förklaringen är densamma som anges ovan för energiförbrukningen. Utsläppen har istället minskat 
med tio procent i förhållande till KSV för jämförbara enheter. Arbetet med att minska utsläppen 
fortsätter för Atlas Copco och på produktionsanläggningen för spett i Kalmar minskade miljöpåverkan 
med 90 procent efter åtgärder. Åtgärderna innebär att den är den första koldioxidneutrala 
fabriksbyggnaden. För transporter minskade utsläppen med fem procent i förhållande till KSV vilket 
delvis beror på att användningen av flygfrakt har minskat under 2008. Även initiativ för att erbjuda 
miljövänliga transportalternativ har bidragit. Andra exempel på satsningar under året är 
implementering av kombinationstransporter med tåg och lastbil mellan Sverige och Belgien och nya 
tjänstebilspolicyer i några länder. Tjänsteresor har börjat följas upp under året i några länder. Atlas 
Copcos resepolicy uppmuntrar användningen av alternativ som till exempel interaktiva webbaserade 
konferenser samt telefon- och videokonferenser. (Atlas Copco Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 105-106) 

Atlas Copco har köldmedia i vissa av sina produkter och är medvetna att vissa köldmedia påverkar 
ozonskiktet negativt och erbjuder därför kunderna produkter som inte har någon inverkan på 
ozonskiktet. Koncernens strävan är att använda dessa media i alla produkter och mängden köldmedia 
som användes under 2008 minskade med fem procent i förhållande till KSV. Majoriteten av 
köldmedia finns i slutna system i Atlas Copcos produkter och frigörs inte under produktens 
användning. Den största andelen av Atlas Copcos avfall är metallskrot och nästintill allt återanvänds 
eller återvinns. Avfallet ökade med 2 procent i förhållande till KSV under 2008. (Atlas Copco 
Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 106) 

EKONOMI 
Atlas Copcos mål är att skapa värde för sina intressenter och att skapa en hållbar och lönsam tillväxt. 
När målet är uppnått läggs mer fokus på andra frågor som att anställa lokala medarbetare samt 
inköp från lokala leverantörer. Under året har det ekonomiska värdet för åren 2006 och 2007 räknats 
om för att bättre följa GRI:s riktlinjer. (Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 
2009, s. 106) 

 
Kunder 
Atlas Copco har angett som mål att vara en prioriterad leverantör till befintliga och potentiella 
kunder och för att uppnå det ska de utveckla, tillverka och leverera produkter och lösningar av 
högsta kvalitet. Gruppens marknadsbolag följer upp sina resultat genom att mäta sin kundandel och 
får på så sätt ett mått på hur kunderna värdesätter företagets produkter och tjänster. Alla enheter 
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genomför också kundundersökningar enligt kvalitetspolicyn för att mäta kundnöjdhet med Atlas 
Copco. Det övergripande målet är långsiktig lönsam tillväxt för Atlas Copco. Koncernen är även 
medveten om att det finns vissa risker för varumärket att förknippas med vissa kunder. Atlas Copco 
försöker att minimerar riskerna, framförallt i riskområden, genom att se till att företagets egna 
åtaganden uppfylls för säkerhet och tekniskt ledarskap för sina produkter och tjänster samt även 
genom affärsrutiner. Gruppen har riktlinjer för utvärdering av kundrisker som hjälp till enheterna. 
(Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 107) 

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR 
Atlas Copco är indelat i tre separata, fast ändå integrerade affärsområden. Varje affärsområde har 
verksamhet över hela världen. Det är svårt att redovisa en konsoliderad miljöeffekt då varje 
affärsområde tillverkar flera olika slags produkter. Några exempel presenteras nedan för varje 
affärsområde: 

• Kompressorteknik: Produktförbättringar gjordes för samtliga kompressorvarumärken inom Atlas 
Copco. Ett exempel är de nya kyltorkarna som ger en genomsnittlig minskning av 
energiförbrukning med 40 procent.  

• Anläggnings- och gruvteknik: Strategin för Atlas Copco är delvis att utveckla nya produkter och 
att erbjuda tjänster som förbättrar kundernas effektivitet, ökar säkerheten och samtidigt minskar 
miljöpåverkan. Atlas Copco har en serie borrar som kan användas till att få upp jordvärme. En 
sänkborrhammare för brunnsborrning som använder vatten istället för olja som smörjmedel har 
även lanserats.  

• Industriteknik: Fokus ligger på att utveckla effektiva produkter som förbrukar mindre energi då 
de används. 2008 lanserades flera produkter som har betydligt lägre energiförbrukning, bättre 
ergonomi och lägre livscykelkostnad än dess föregångare. Allt mer energieffektiva verktyg driver 
utvecklingen mot elektriska verktyg från luftdrivna.  

(Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 107-108) 

PRODUKTANSVAR 
När produkterna designas bedöms de ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv och alla produkterna 
levereras med relevant produkt-, service- och säkerhetsinformation. Några få av Atlas Copcos 
produkter omfattas av EU-direktivet Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). För dessa 
produkter bär Atlas Copco ansvaret för att ta hand om dem när de skrotas. Inga allvarliga 
överträdelser av förordningar skedde under året för delarna hälsa, säkerhet samt för 
produktinformation och produktmärkning. I The Way We Do Things har koncernen fastställt tydliga 
regler för kommunikation med intressenter. På de lokala marknaderna finns kommunikatörer. De 
erbjuds intern utbildning i exempelvis juridiska aspekter inom kommunikation samt hur 
webbplatserna ska utformas. (Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 
108) 

Medarbetare 
För medarbetare gäller också Atlas Copcos vision av att vara First in Mind – First in Choice. 
Personalstrategin är att attrahera, utveckla och behålla motiverade medarbetare. Under det fjärde 
kvartalet tvingades företaget till neddragningar med 1365 anställda på grund av lågkonjunkturen. 
Tillsammans med fackföreningar och lokala myndigheter strävar Atlas Copco att stötta de uppsagda 
så mycket som möjligt. Atlas Copco har en policy som gäller för alla medarbetare om icke-
diskriminering. Alla anställda har rätten att företrädas av en fackförening. Atlas Copco uppmuntrar 
också rörlighet över geografiska, organisatoriska och kulturella gränser för medarbetarna vilket bland 
annat är viktigt för kompetensutveckling och för integrering av nya företag i koncernen. Alla anställda 
inom Atlas Copco deltar varje år i en personalundersökning och 69 procent svarade 2008. Resultatet 
var en förbättring mot tidigare. Resultaten följs sedan upp av de lokala cheferna tillsammans med 
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medarbetarna för att förbättra svaga delar och att lära sig att dra fördel av styrkorna. (Atlas Copco 
Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 109-110) 

Atlas Copcos mål är att minska antalet olyckor till noll i sin strävan att erbjuda en säker och hälsosam 
arbetsmiljö. Divisionerna har ansvaret för att besluta om aktiviteter som ska leda mot målet. Antalet 
olyckor var 881 stycken mot 911 året innan. Det betyder att under en miljon arbetade timmar var det 
13,8 olyckor mot 17,4 året före. Genomsnittet antal olyckor under de senaste fem åren är 1094. Inga 
arbetsrelaterade dödsfall inom koncernen skedde under 2008. Sjukfrånvaron var oförändrad på 2,3 
procent mot 2007. Målet för Atlas Copco är att de anställda ska genomgå i snitt 40 timmar utbildning 
per år. Under året var snittet 38,1 procent, en ökning från 37,2 procent från året innan. 74 procent 
hade ett utvecklingssamtal under året och målet är 100 procent. Förra året var siffran 68,1 procent. 
(Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 110-111) 

Grundstenar i Atlas Copcos personalstrategi är lika förutsättningar, rättvisa och mångfald. 
Medarbetare och chefer rekryteras i huvudsak lokalt vid verksamheten. Atlas Copco strävar också 
efter att rekrytera fler kvinnliga ledare. Enligt företagets policy ska de rekryteringsansvariga 
garantera att det finns minst en kvinnlig kandidat vid extern rekrytering till tjänster där det krävs 
universitetsutbildning. Ett nytt mentorprogram lanserades 2008 som är till för kvinnor som vill och 
har potential att bli bolagschefer. Sedan 2005 finns ett motsvarande internt program. Andelen 
kvinnliga chefer ökade till 12,9 procent från 12 procent året innan. (Atlas Copco Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 111) 

Affärspartner 
Atlas Copco vill ha ett nära samarbete och vara det företag som leverantörer, underleverantörer, 
partners i samriskbolag samt agenter föredrar. Inköp görs av divisionerna och förbrukningsköp görs 
lokalt av enheterna. Atlas Copco uppmuntrar till lokala inköp som bidrar till regionen där 
verksamheten bedrivs samt minskar miljöpåverkan. En gemensam checklista har tagits fram för 
Gruppen som klarlägger företagets förväntningar på sina affärspartners. Den baseras på FN:s Global 
Compact och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet. Checklistan 
fungerar som grund för riktlinjerna vid leverantörsutvärderingar och är anpassad för att passa 
koncernens olika verksamheter. Företaget erbjuder utbildning i leverantörsutvärdering på global 
nivå. Arbetet med utvärderingarna intensifierades på vissa produktionsenheter under 2008. Arbetet 
har lett till förbättringar i säkerhet, hälsa och miljöarbete på vissa håll. Det kommer att vara ett 
fortsatt prioriterat arbete för Atlas Copco. Under året utvärderades 26 procent av det totala antalet 
leverantörer, antingen direkt på plats eller via granskning av deras egna rapporter. 90 procent av de 
som granskades ur ett miljöperspektiv godkändes. De övriga godkändes med villkor och uppföljning 
kommer att ske av Atlas Copco. För de sociala utvärderingarna var siffrorna 96 procent, respektive 4 
procent. Tre leverantörer blev underkända under året då de inte upplevdes leva upp till Atlas Copcos 
krav och inte visade ambition att förbättras. Leverantörernas användning av förbjudna substanser 
eller sådana som bör begränsas, kontrolleras regelbundet. Om de skulle upptäckas kräver Atlas 
Copco att de byts ut mot godkända. Atlas Copco uppmuntrar också alla affärspartners att införa 
liknande miljöledningssystem som Atlas Copcos. (Atlas Copco Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s. 112-113)  

Aktieägare 
Koncernen har höga tillväxtmål för att skapa och kontinuerligt öka aktieägarvärdet. Investerarna och 
särskilt etiska fonder är allt mer intresserade av att utvärdera Atlas Copco ur ett icke-finansiellt 
perspektiv. Det finns många av dessa investerare som har uppfattningen att ledande hållbara företag 
kommer att skapa betydande långsiktiga värden genom innovationer, att attrahera och behålla de 
bästa medarbetarna och att även vara kundernas förstahandsval. Ett område där det finns möjliga 
risker, men även möjligheter, är den globala klimatförändringen. Lagar och förordningar som rör till 
exempel koldioxidutsläpp för produkter och industriella processer skärps hela tiden av regeringar och 
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myndigheter runt om i världen. Atlas Copcos produkter blir alltmer energieffektiva och utsläppen 
minskar. Inga av företagets verksamheter berörs av utsläppshandel för tillfället. Atlas Copco forsätter 
stödet till Kyotoprotokollet. I den egna verksamheten är inte Atlas Copco en särskilt stor 
energikonsument och prisförändring påverkar inte koncernen alltför mycket. Extrema 
väderförhållanden, naturkatastrofer med mera kan dock leda till brist på vatten och energi som kan 
drabba Gruppen. Atlas Copcos fastighetsrisker vid fara för extrema väderförhållanden och 
naturkatastrofer, bedöms vara låga. Utöver att redovisa enligt GRI:s indikatorer så redovisar Atlas 
Copco hållbarhetsarbetet till ett antal företag som sysslar med att bedöma hållbarhetsarbetet. År 
2008 fanns Atlas Copco med i: 

• Dow Jones Sustainability Index 
• FTSE4Goods Global Index 
• Listan Global 100 av Innovest 
• Carbon Disclosure Projects (CDP) årliga redovisning av klimateffekten 
 
Sammanfattning av prestanda under 2008 
På näst sista sidan presenterar Atlas Copco en sammanfattning av prestanda 2008 där de gör 
jämförelse mellan ett par indikatorvärden mellan 2004-2008. Ett fullständigt GRI-index finns på deras 
webbsida. 
(Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2008, 2009, s 115) 

MILJÖ: 25 stycken rapporterade och 4 stycken delvis rapporterade.  
SOCIALA: 32 stycken rapporterade och 6 stycken delvis rapporterade. 
EKONOMISKA: 7 stycken rapporterade och 1 stycken delvis rapporterade. 
(Atlas Copco, 2009) 

Se vår sammanställning och jämförelse i tabell 2 på sidan 27. 
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4.1.2 ICA 

ICA är Sveriges ledande dagligvaruföretag (ICA årsredovisning och hållbarhetsredovisning, 2008, s. 
33) och ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. ICA har cirka 2 230 egna och handlarägda 
butiker i Sverige, Norge och i Baltikum. De olika delarna i koncernen är ICA Sverige, ICA Norge och 
Rimi Baltic samt även ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB 
ägs till 60 procent av nederländska Royal Ahold N.V. och resterande 40 procent ägs av svenska Hakon 
Invest. ICA:s vision är att ”göra varje dag lite enklare” och målet är att ”bli det ledande 
detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider”. (ICA årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning, 2008) 

Tabell 3 – Intervjusammanställning ICA 

Intervju ICA 

CSR-rapporteringen   

CSR-definition Hänvisning till "ICA:s goda affärer" 

Drivkrafter? Konkret form/transparens  

Hur länge redovisat? 14 år 

Varför integrerad eller fristående redovisning? Integrerad, visa att det är viktigt 

Förändring i ert CSR-arbete senaste tiden Org. Vuxit, ökade krav 

Svårast med att ta fram CSR-rapport Välja vad som ska redovisas 

Förbättringar inom CSR-området i framtiden Mer koppling till finansiella verksamheten 

Intressenter   

Krav på leverantörer Avtal vid kontraktskrivning 

Krav från kunder Stora krav 

GRI   

Skillnad G2002-G3 G3 tydligare 

Branschindex för GRI-indikatorer? Nej 

Förändring av GRI-riktlinjer ni vill se Mer jämvikt på prestandaindikatorerna 

Välgörenhet   

Välgörenhetsarbete Redovisa större, ej lokala 

Revision   

Yttre granskning? Ja, Deloitte  

Fördelar yttre granskning transparens, trovärdighet, interna förbättringar 

Nackdelar yttre granskning Resurskrävande 

 (egen bearbetning)
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Tabell 4 – Sammanfattning ICA 

ICA 2005 2008 

Revision Nej Ja 

GRI-redovisningsnivå * C+ 

Integrerad/Fristående Fristående Integrerad 

GRI-index Ja Ja 

Antal sidor 36 sidor 21 sidor 

      

Prestandaindikatorer     

      

Ekonomiska     

rapporterad 1 2 

delvis rapporterad * 3 

av totalt 13 9 

      

Sociala     

Samhällsansvar     

rapporterad 3 1 

delvis rapporterad * 1 

av totalt 7 8 

Anställningsförhållanden mm     

rapporterad 6 2 

delvis rapporterad 3 3 

av totalt 17 14 

Mänskliga rättigheter     

rapporterad 9 1 

delvis rapporterad * 2 

av totalt 14 9 

Produktansvar     

rapporterad 9 2 

delvis rapporterad * 4 

av totalt 11 9 

      

Miljömässiga     

rapporterad 13 9 

delvis rapporterad 2 4 

av totalt 35 30 

(egen bearbetning) 
  

Tabellen visar grundläggande information om företagets hållbarhetsredovisning samt vilka 
prestandaindikatorer som redovisas. 
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4.1.2.1 INTERVJU 

Maria Smith3 arbetar på avdelningen ”Miljö och socialt ansvar” och den ingår i den delen av ICA som 
kallas ”kund och kvalitet” på svenska eller den engelska benämningen som är Corporate 
Responsibility. På den avdelning Maria tillhör arbetar fem personer. Sedan två år tillbaka är Maria 
ansvarig för hållbarhetsredovisningen.  

CSR-redovisningen 
Idag arbetar cirka 80-90 stycken personer på CR-avdelningen inom ICA. Mycket av arbetet sker ute i 
organisationen och CR-avdelningen fungerar mer som en stödfunktion. Exempel på personal som 
arbetar med de här frågorna är inköpare, revisorer, informationsavdelningen mfl. Lisbeth Kohls är 
som CR-chef operativt ansvarig.  

Vad som skett de senaste åren är rent organisatoriskt att avdelningen vuxit mycket och grunden till 
det är ett ökat intresse från ICA:s intressenter och hållbarhet har blivit en del av ICA:s vision. Genom 
åren har kundintresse ökat och det har blivit mer påtryckningar utifrån. Det har också blivit en ökad 
inre åsikt i vikten kring hållbarhetsfrågor. 

Maria var inte med när ICA började med hållbarhetsredovisning för 14 år sedan. Lisbeth Kohls, som 
idag är ansvarig för hela CR-avdelningen, startade igång det. Syftet var att ha en mer konkret form för 
att redovisa och att ha mer transparens. Det fanns även ett behov av att redovisa fakta. Dessutom 
kändes det som en naturlig del i företagens framtid att redovisa hållbarhetsarbetet. 

Definitionen av CSR anser Maria är svårdefinierat. Det är miljö, produktkvalitet, kvalitet i butik, 
medarbetare (HR), hälsa, socialt ansvar och sponsringsfrågor. I princip kan man säga att det är 
begreppet ”ICAs goda affärer” som det står om i hållbarhetsredovisningen som är definitionen. Maria 
poängterar att för henne är CSR endast det sociala och samhällsansvaret. ICA använder istället 
begreppet CR (Corporate Responsibility). 

ICA:s arbete med CR-frågor presenteras främst i årsredovisningen/hållbarhetsredovisningen. Andra 
kanaler är hemsidan, intressentdialoger vid specifika ämnen, kundtidningen Buffé, intranätet och 
andra kanaler. 

De första åren hade ICA fristående hållbarhetsredovisning. För cirka fyra år sedan ändrade ICA till en 
integrerad hållbarhetsredovisning med årsredovisningen. Syftet var att visa att hållbarhetsarbetet är 
integrerat i verksamheten, det är viktigt för ICA. Allt bygger på ”ICAs goda affärer”. Temat i år är att 
det finns en koppling till CR genom hela årsredovisningen. 

Fördelarna med att göra en hållbarhetsredovisning är att ICA på ett formaliserat och öppet sätt når 
ut till intressenter och att det kommuniceras ut att det är en viktig del av ICA. Förhoppningsvis 
förmedlar ICA sådant som intressenterna vill höra.  Maria säger att det är svårt att se nackdelar 
eftersom det känns naturligt. ICA har trots allt gjort det i 14 år och det tyder på att det har varit 
givande för företaget.  

Mest komplicerat att göra en hållbarhetsredovisning är enligt Maria Smith att på 20 sidor berätta allt 
ICA gör eftersom det görs väldigt mycket. Det är en utmaning att lyfta fram det ICA vill nå ut med. 
Olika delar på ICA vill nå ut med sina budskap och det gäller att hitta en kombination. ICA gör en 
bedömning innan rapporten sammanställs vad intressenterna vill ha. 

                                                           
3 Besöksintervju 2009-04-30 kl 10.00–11.00 
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Enligt Maria finns det vissa delar man kan trycka extra på för att förbättra sig. ICA har jobbat länge 
med miljö och det gäller att försöka lyfta fram en koppling till det finansiella i redovisningen. 

ICA kommer absolut fortsätta med att göra en hållbarhetsredovisning. Strategin är att ta små 
förbättrande steg hela tiden enligt Maria. 

Intressenter 
Vilken intressent som är den viktigaste är en svår fråga tycker Maria. Det är så många, ägare, 
medarbetare, kunder, myndigheter, miljöorganisationer, NGO:s, de fristående ICA-handlarna och 
leverantörerna. Det är en utmaning att möta alla dessa intressenters behov. 

ICA ställer krav på sina leverantörer och de är uttryckta i avtal.  Vad som händer med leverantörer 
som inte uppfyller kraven är avtalsreglerat och det bedöms från fall till fall. Kraven ska uppfyllas, men 
de försöker först tänka på vilken som är den bästa vägen, att bryta samarbetet eller att utfärda en 
åtgärdsplan? Det beror vad som har hänt, relationen till leverantören och om det finns 
förbättringsvilja hos leverantören. 

ICA:s kunder ställer absolut krav på hållbarhet. Kunder ringer ofta till kundkontakten. Främst gäller 
det frågor om produkter, ett vanligt exempel är ekologiska varor. Idag finns det inte tillräckligt med 
ekologiska varor för att fylla upp efterfrågan. 

När det kommer till samarbetspartners så samarbetar ICA med Global Compact som nämnts tidigare. 
ICA samarbetar även med WWF, World Childhood Foundation, BSCI (nätverk för sociala frågor) och 
Cancerfonden. 

GRI 
Anledningen till att de valde GRI var att det kunde fungera som ett stöd till att utveckla ICA. GRI är 
den mest kända, internationella, frivilliga och som dessutom fler och fler vill följa. ICA har också varit 
anslutna till Global Compact sedan 2004 och där rekommenderas GRI att användas. Andra riktlinjer 
är Global Compacts COP (Communication on Progress) som ICA följer. 

Den stora skillnaden mellan Guidelines 2002 och G3 är att G3 har tydligare redovisningsprinciper och 
ger mer tyngd. Det är bra att de är mer tydliga med definitioner och liknande anser Maria. 

GRI:s svårighet är att en form ska passa alla. Att se mer jämvikt i nivån på prestandaindikatorerna 
vore bra. Det är bra att riktlinjerna inte uppdateras så ofta så företagen hinner arbeta ett par år med 
dem innan de ändras. Vad Maria förstår så är det också GRI:s tanke. 

Det finns inte något sector supplement inom GRI för dagligvarubranschen. För att välja vad ICA skulle 
ta upp gjordes en värdering och analys där ICA internt frågade sig vad är viktigt för ICA och vad som 
är viktigt för intressenterna. GRI förespråkar att företagen ska gör det på det sättet enligt Maria. 

Välgörenhet 
ICA sponsrar ungdomsidrott. ICA bedriver även välgörenhetsarbete tillsammans med World 
Childhood Foundation. Mycket av arbetet är kopplat till barn och ungdomar. 

Revision/Granskning 
ICA fick sin hållbarhetsredovisning för första gången i år granskad av Deloitte. Ifjol låg de på C-nivå 
och i år på C+ (se figur 1). ICA valde att gå direkt på en granskning av hela årsredovisningen istället 
för att bara granska vissa utvalda delar. 

Fördelar med en revision är enligt Maria att det ger ökad trovärdighet, transparens, det är positivt 
internt, större tryck på redovisningsprocessen, mer interna förslag som leder till effektivisering som 
ger besparingar och att hållbarhetsredovisningen blir en verifierad produkt. Det är ett helt paket med 
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det finansiella. Nackdelarna är att det går åt resurser och processen är mer ”omogen” än det 
finansiella. Det är även lärorikt. 

ICA har ett IT-verktyg där data matas in kontinuerligt. Vissa saker varje månad och andra en gång om 
året. Där finns det mycket mer information än i hållbarhetsredovisningen. Uppföljningsarbetet sker 
hela tiden enligt Maria. Koncernledningen har uppföljningar och även avdelningarna. 
Årsredovisningen/Hållbarhetsredovisningen fungerar inte som styrning utan som en tillbakablick 
påpekar Maria. 

4.1.2.2 ICA RAPPORT OM ETIK OCH SAMHÄLLSANSVAR 2005 

ICAs hållbarhetsredovisning för 2005 är helt fristående från årsredovisningen och den består av totalt 
36 sidor. Den hållbarhetsredovisning vi utgått ifrån är på svenska. 

ICAs syn på etik och samhällsansvar sammanfattas i sju ståndpunkter som kallas ICAs Goda Affärer: 

ICA anger att de ska: 
• ”Driva sin verksamhet med lönsamhet och god etik”. 
• ”Värna om mångfald och utveckling bland medarbetarna”. 
• ”garantera produktsäkerhet och kvalitet”. 
• ”Verka för god miljö och hållbar utveckling”. 
• ”Lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov”. 
• ”Ha en öppen dialog internt och med omvärlden”. 
• ”Främja hälsa och sunda vanor”. 
(ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 3) 

Under 2005 har debatten fortsatt att vara intensiv angående hälsofrågor. ICA har försökt att göra det 
lättare för kunderna att handla och tillaga nyttigare mat. Längst med det arbetet har de kommit i 
Sverige. Arbetet med att vidareutveckla landsbygdsbutikerna har också lett till mindre 
butiksnedläggningar. Global Compact fungerar som en inspirationskälla för ICA och deras 
samhällsengagemang. ICA är medlemmar och under 2005 var de värd för det nordiska 
företagsnätverkets möte i Sverige. De deltog även i FN-konferensen i Shanghai där deltagarna 
diskuterade hur de internationella principerna för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
korruption ska få ökat genomslag i näringslivet. Som en del i att förbättra det sociala ansvaret när det 
gäller inköp har ICA engagerat sig i Business Social Compliance Initiative (BSCI) tillsammans med 50 
europeiska bolag. Under många år har ICA rapporterat om ICAs arbete inom kvalitet, miljö, hälsa, etik 
och samhälle. Inom ett par år är målet att de ska rapportera helt enligt GRI:s modell. (ibid) 

Hälsa 
Hälsa har hög prioritet inom ICA och fokus har legat under året att stimulera de svenska kundernas 
mat- och motionsvanor i hälsosam riktning. Förberedelser har skett för att göra samma sak i Norge. 
Hälsopolicyn har reviderats och antagits under 2005. Hårdare krav på marknadsföring av 
hälsosammare produkter och sortimentsutveckling är nyheterna. Under 2005 har ICA fört en fortsatt 
dialog med myndigheter, politiker och aktörer inom livsmedelsbranschen om fetma och övervikt med 
fokus på barnens situation. Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet kom med förslag under året om 
en extra skatt på fett och socker samt även förslag om förbud mot reklam riktad mot barn angående 
feta och söta livsmedel. Regeringen har också tagit initiativ till en dialog med livsmedelsbranschen, 
inklusive ICA, angående marknadsföring riktad till barn. ICA har under året träffat politiker och 
myndigheter för att arbeta för en lansering av nyckelhålsmärkta varor i Norge för att främja sundare 
mathållning. ICA har även deltagit aktivt i arbetet med att ändra kriterierna för nyckelhålsmärkt i 
Sverige som numera innehåller begränsningar för salt och socker. ICA har också deltagit i EU-möten 
om hälsa och de deltar i ett program hos ägaren Ahold som kallas Ahold Healthy Living och har som 
syfte att lyfta fram goda exempel och erfarenheter inom Ahold-koncernen. Under 2005 lanserade ICA 
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49 nya produkter av den nya serien ICA Gott liv som har hälsoprofil och baseras på de nordiska 
näringsrekommendationerna. Under 2005 har ICA arbetat med att anpassa sina produkter efter de 
nya nyckelhålsmärkningskriterierna. De nya kriterierna har inneburit att bland annat naturligt nyttiga 
produkter kan nyckelhålsmärkas och att kraven har skärpts på andra delar. 771 nyckelhålsmärkta 
produkter hade ICA i sitt sortiment i december 2005, vilket är en minskning sedan tidigare. Under 
2006 väntas de öka igen efter ändringarna. Försäljningen av bland andra frukt och grönt och 
fullkornsprodukter har ökat under året. ICA har fortsatt arbetet med att erbjuda produkter för 
allergiker och ICA deklarerar samtliga ingredienser på deras egna produkter. I november 2005 trädde 
en ny EG-förordning i kraft för märkning av allergener som innebär att fler ingredienser måste 
deklareras och ICAs produkter har anpassats efter det. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 
2005, 2006, s. 4-5) 

I samarbete med Cancerfonden driver ICA en långsiktig kampanj som kallas Kompis med kroppen – 5 
om dan som är inne på femte året. Barn i andra och femte klass bjuds in till ICA-butiker där de får 
information om frukt och grönsaker samt material att arbeta vidare med i skolan. ICA har under 2005 
också fortsatt att trycka upp broschyren Lathund för goda matvanor och den har tryckts i 3 miljoner 
exemplar till ICAs kunder. ICA har en avdelning på ica.se som heter Må bättre som är uppskattad och 
hälsoexperter kan svar på frågor om allt från allergier till träningstips. (ICA Rapport om etik och 
samhällsansvar 2005, 2006, s. 6) 

ICA har valt att sluta med tillverkningen av ICA Honungspuffar som innehåller mycket socker efter 
debatten om marknadsföring mot barn. En översikt gjordes också på övriga sötade frukostflingor för 
att minska sockerhalterna och ändra på innehållet. ICA har också fått kritik av livsmedelsverket för 
designen på förpackningar av ICA Gott liv. ICA har velat förtydliga informationen om 
näringsinformation medan livsmedelverket anser att den är tveksam sett till reglerna om 
näringsinformation. (ibid) 

Etos är ett butikskoncept inom ICA som säljer produkter inom hälsa och skönhet. Om marknaden för 
receptfria läkemedel avregleras är tanken att Etos ska börja sälja receptfria läkemedel. (ibid) 

Etik 
Målet för ICA anges att alla butiker ska sälja varor som är producerade under etiskt godtagbara 
förhållanden. ICA har många policys för olika delar inom etik: 

• Kvalitets- och miljöpolicyn är reviderad och antagen i januari 2006 och inkluderar sociala 
riktlinjer för leverantörer.  

• Affärsetisk policy som blev antagen december 2003 och innehåller riktlinjer för relationer med 
leverantörer och samarbetspartners när det gäller mutor och gåvor samt konkurrensrätt och 
aktieinnehav.  

• Kundpolicyn blev antagen i februari 2005 och innehåller riktlinjer om kundbemötande, 
marknadsföring, kundintegritet och hur vissa varor ska tillhandahållas.  

• Säkerhetspolicyn blev antagen i juni 2004 och anger ansvar och skyldigheter för skydd av 
medarbetare, kunder, egendom och verksamheten. Även att förebygga och minimera risker för 
att verksamheten ska kunna bedrivas obehindrat. 

• Sponsringspolicyn blev antagen i februari 2005 och anger inriktning för sponsringsverksamheten. 
(ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 7) 

Sedan 1998 har ICA haft formulerade sociala inköpskrav på varor från utlandet. Kraven har 
kontinuerligt utvecklats och grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och 
International Labour Organizations (ILO) kärnkonventioner. ICA är en liten aktör på den 
internationella marknaden och därför valde ICA att fördjupa samarbetet med andra inköpare för att 
kunna få genomslag för kraven som ställs på leverantörerna. Som nämnts tidigare så är ICA 
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engagerade i BSCI och det innebär att leverantörerna i utvecklingsländer genomför revisioner, av en 
ackrediterad tredje part, som baseras på ett BSCI-formulär. Revisionen inkluderar frågor om 
anställningsförhållanden, arbetstider, kontrakt, ung arbetskraft, diskriminering, säkerhet, hälsa och 
sjukvård. Om inte alla kriterier uppfylls så sker en uppföljning inom 12 månader och följs sedan med 
revisioner var tredje år. Fördelarna med revisioner av BSCI är att leverantörerna endast behöver 
genomgå en revision. (ibid) Under året har ICA lagt mycket kraft på att utveckla uppföljningen av 
sociala frågor hos ICAs leverantörer av EMV. Resor har gjorts tillsammans med inköparna till länder 
som Kina, Kenya och Guatemala. Större delen av ICAs 30 leverantörer av EMV i Asien har informerats 
om de nya kraven som ställs. Det har funnits några få brister som till exempel brandsäkerhet och 
övertidsersättning som kommer att åtgärdas av leverantören. Framförallt finns det problem med 
rätten till facklig verksamhet hos leverantörerna i Kina. Målsättning för ICA är att 15 leverantörer av 
livsmedel genomgår BSCI-revision under 2006. ICA har även valt ut åtta leverantörer av non food-
varor som ska genomgå BSCI-revision under 2006 och tre har redan gjort det 2005. Det största 
problemet för många leverantörer och främst i Asien är de långa arbetstiderna. Under högsäsong är 
många företag tvingade till ökade arbetstider för att klara orderingången. Tillsammans med flera 
andra BSCI-medlemmar har ICA arbetat för att införa BSCI-kriterier för odling baserade på kraven för 
fabrikerna. Tester har gjorts med dessa kriterier under 2005 och 2006. Målsättningen för ICA är att 
minst fem leverantörer av frukt och grönt ska genomgå revisioner under 2006. (ICA Rapport om etik 
och samhällsansvar 2005, 2006, s. 8) 

I slutet av 2005 fick ICA kritik av Fair Trade Center för att inte ha fullföljt sina åtaganden angående 
arbetsförhållanden på leksaksfabriker i Kina. ICA anser dock att de har kraftfullt utvecklat arbetet 
med att följa upp arbetsvillkoren hos leksaksleverantörerna genom besök och information om ICAs 
krav. ICA har också sett till att en leverantör som tidigare har pekats ut av SwedWatch har genomfört 
en BSCI-revision där utfallet blev bra. (ibid) 

Intresset ökar för rättvisemärkta varor och framförallt i Norge där politiker och organisationer är 
engagerade. I Sverige ökade försäljningen med hela 50 procent under 2005 vilket till största delen 
beror på den kraftiga försäljningsökningen av ekologiska och rättvisemärkta bananer under 
varumärket ICA Ekologiskt. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 9) 

ICA vill ha en god dialog med sina intressenter och håller därför regelbundna möten med bland andra 
miljö-, konsument- och människorättsorganisationer. Exempel på intressenter är kunder, 
leverantörer, myndigheter, kommuner, fack och miljöorganisationer. ICA har kontakt med kunderna 
direkt i butik, via ICAs kundkontakt och via olika former av undersökningar. Under 2005 vann ICA igen 
Grand Prix för bästa kundkontakt i klassen ”Detaljhandel i Sverige”. Enligt ICAs undersökning bland 
opinionsbildare och beslutsfattare under 2004 fick ICA bra betyg för information, kvalitetsarbete, 
hälsoarbete och kundbemötande men ett lite lägre betyg för miljöarbetet och glesbygdsfrågor. ICAs 
förklaring till det är att arbetet inom miljöfrågorna kanske inte riktigt når ut och att det inte finns 
några motsvarande stora aktörer i svensk glesbygd. Uppföljning kommer att ske i Sverige och Norge 
under 2006. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 9-10) 

Som utgångspunkt för sina sponsringssamarbeten har ICA sitt engagemang i samhällsfrågor. För 
fjärde året i rad genomförde ICA Sverige en julkampanj med World Childhood Foundation. Pengarna 
används till att förbättra livsvillkoren för utsatta barn och unga mödrar via ett 40-tal projekt i ett 15-
tal länder. ICA är också huvudsamarbetspartner till Cancerfonden. ICA tillsammans med ICAs kunder 
bidrog med cirka 2,6 miljoner till Rosa Bandet under 2005. Etos sålde det rosa bandet i sina butiker 
och skänkte 10 kronor för varje såld produkt ur den egna mammaserien. ICAs kunder har skänkt cirka 
17 miljoner kronor via 500 pantautomater i svenska ICA-butiker till Röda Korset sedan 1999. 
Aktiviteter genomförs löpande för att samla in mer pengar. I samband med flodvågskatastrofen 
skänkte ICA en miljon kronor till Svenska och Norska Röda Korset och i de flesta ICA-butikerna fanns 
insamlingsbössor. ICA har också bidraget med stöd till naturbetesmarker och naturbeteskött samt 
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samarbetat med WWF och BRIS. Rimi Baltic har utarbetat en sponsringspolicy under 2005 som anger 
att företaget ska stödja relevanta projekt som hjälper baltiska barn till bättre utbildning, hälsa, 
välmående och säkerhet. Pengar samlades in under året i alla Rimi-butiker i Lettland som användes 
till att skapa ett nytt bibliotek vid barnsjukhuset i Riga. Rimi Estland har bland annat renoverat och 
byggt nya lekplaster runt om i landet under året. De har också skänkt mat och presenter till lokala 
hjälporganisationer och fosterhem vid högtider. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 
2006, s. 10) ICA Meny, som bedriver distribution till restauranger, storkök och servicehandel, (ICA 
Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 2) är delägare i restaurangakademin och 
huvudsponsor för det svenska kocklandslaget. ICA Meny är även en av sponsorerna av en av världens 
mest prestigefyllda tävlingar inom matlagning, Bocuse d’Or. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 
2005, 2006, s. 11) 

Tidigare har nedläggningstakten av ICAs minsta butiker varit på 100-125 butiker per år. Under 2005 
bromsades takten rejält då endast 38 butiker stängdes och bara åtta i glesbygd. Anledningen till att 
nedläggningstakten har varit så hög beror till stora delar på avfolkningen av glesbygd, ökad 
konkurrens och ändrade köpmönster. Satsningar på datorisering på senare år och utökad service, till 
exempel som ombud för systembolaget, apoteket och post- och kassaservice, har lett till en positiv 
effekt tillsammans med sänkta priser. Butiker som har velat vänta med datorinvesteringar har fått 
möjlighet att bli en del av Nära Dej som är en rikstäckande kedja av servicehandelsbutiker via ICA 
Meny. ICA ser kunder med ursprung i andra kulturer som viktiga och har fortsatt att försöka 
tillgodose deras behov. Ett omfattande avsnitt har lanserats på ICAs intranät med information om 
matkulturer, sortiment och högtider. Många ICA-handlare erbjuder redan idag ett brett sortiment för 
dessa grupper medan andra har svårare. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 12) 

Medarbetare 
ICA har som utgångspunkt att alla anställda ska trivas och att arbetsplatserna ska vara välkomnande 
samt kännetecknas av öppenhet. Alla medarbetare ska också få möjlighet till utveckling på ett 
likvärdigt sätt. ICAs arbetsmiljöpolicy som blev reviderad och antagen i oktober 2004 innehåller 
riktlinjer om personal- och arbetsmiljö. ICA har som strävan att uppnå en fysisk- och psykisk 
arbetsmiljö som främjar hälsa på kort- och lång sikt och även att utveckla medarbetare och 
verksamheten. Sedan 2004 har det varit klart för ICA att de behöver minska medarbetarna under 
2005 och 2006. 260 befattningar har hittills berörts och ICA har som ambition att hjälpa de uppsagda 
med att hitta nya tjänster eller vidareutbildning, eller att stödja dem på annat sätt. (ICA Rapport om 
etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 13) 

Nästan 11000 medarbetare har deltagit i någon av ICAs utbildningskurser i Norge och Sverige.  
Främst är det butiksmedarbetare som har deltagit. I Rimi Baltic genomfördes en 
medarbetarundersökning med syfte att förbättra arbetsmiljön i butikerna och att minska 
personalomsättningen. Där har de också startat ett program för medarbetare som innebär att kunder 
och chefer får lämna in åsikter på kundservice i butiken för att förbättra servicen i butikerna. Netto 
har som målsättning att rekrytera internt till chefspositioner så långt det går inom bolaget och 
utfallet ser bra ut. 500 medarbetare har deltagit i olika utvecklingsprogram under 2005. ICA 
samarbetar också med olika skolor och utbildningar, till exempel Handelshögskolan i Göteborg. (ICA 
Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 14) 

ICA Sverige har ett centralt avtal för företagshälsovård med Previa. Innebörden i avtalet är att alla 
anställda får en enhetlig och förebyggande företagshälsovård som motsvarar kraven i ICAs 
arbetsmiljöpolicy. På de flesta av ICAs arbetsplatser finns det träningsmöjligheter och på många finns 
det möjlighet till massage. Träningskort hos Friskis och Svettis och deltagande i olika motionslopp är 
andra saker som erbjuds. Alla nyanställda oavsett befattning genomgår också drogtester på ICA 
Sverige för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Mångfald är viktigt för ICAs framgång och 
därför har ICA ett aktivt jämställdhetsarbete. Målet är att det ska vara minst 20 procent kvinnor 



 

51 

 

anställda på det nya lagret i Helsingborg. Idag har Netto en fördelning på 45 procent kvinnor och 55 
procent män för tjänstemän inklusive butiksdrift. För distriktschefer och butikschefer har Netto ett 
ännu bättre resultat, där är det ungefär lika många av vardera kön. Etnisk mångfald är också viktigt 
för Netto och över 20 nationaliteter är representerade i företaget. (ICA Rapport om etik och 
samhällsansvar 2005, 2006, s. 14-15) 

Miljö 
ICA arbetar hårt för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. Ekologiska och miljömärkta 
produkter är också viktiga för att minska sortimentets miljöpåverkan. ICAs kvalitets- och miljöpolicy 
som reviderades och antogs i januari 2006 omfattar praktiska riktlinjer för arbetet som görs inom 
koncernen och i butikerna och även krav som ICA ställer på sina leverantörer. Genom att ställa 
miljökrav på leverantörerna och att öka sortimentet av miljömärkta produkter kan ICA bidra till att 
minska miljöpåverkan. Under 2005 har försäljningen av de ekologiska varorna fortsatt att öka med 12 
procent. Satsningar med ekologiska varor har skett genom hela koncernen. Den andra policyn som 
gäller på miljöområdet är ICAs etableringspolicy som också blev reviderad och antagen i januari 2006. 
Den innehåller bland annat riktlinjer för miljöhänsyn som till exempel att etablera nya butiker i 
närheten av befintliga trafikflöden för att undvika ökande trafik. Policyn gäller både Norge och 
Sverige efter revideringen. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 16-17) För att 
miljöbelastningen från det övriga livsmedelssortimentet, som inte produceras enligt riktlinjerna för 
ekologiska varor, ska minimeras stödjer ICA vad som kallas integrerad produktion (IP). Med IP menas 
att användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel dokumenteras och att det sker under 
kontrollerade former. I sådana varugrupper där det finns kriterier för miljömärkning har ICA valt att 
fortsätta satsningen eftersom det ger trygghet för kunderna. (ICA Rapport om etik och 
samhällsansvar 2005, 2006, s. 18) 

ICA strävar för ett hållbart fiske och lanserade tre fiskgratänger av EMV som var märkta med MSC 
(Marine Stewardship Council). MSC är en miljömärkning som innebär att fisken kommer från ett 
uthålligt fiske och att arterna skyddas samt deras miljö. ICA köper inte in någon torsk från Östersjön 
för att bevara de bestånd som finns kvar. Odling av jätteräkor vid ekvatorn har fått kritik eftersom 
stora områden av mangroveträd skövlas och dessa används av många fisksorter för att föda sina 
ungar. Därför säljer ICA endast en typ av jätteräka som är godkänd av Naturland som är en tysk 
systerorganisation till KRAV. I många fall leder produktionen av palmolja till skövling av regnskog. 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) startade under 2004 för att sätta upp kriterier för hållbar 
produktion av palmolja. De infördes i november 2005 och innebär att ingen ny regnskog får tas i 
anspråk för odling av palmolja samt att odlingarna måste certifieras av en tredje part. ICA verkar för 
att följa dessa riktlinjer. ICA fick också kritik under året för försäljning av brasilianskt nötkött på grund 
av att den växande produktionen i Brasilien kan hota regnskogen. ICA har diskuterat spårbarheten 
med importörerna, myndigheter och Världsnaturfonden i Sverige och Brasilien för att undvika att 
kött kommer från skövlingsområden. (ibid) 

En ny förordning infördes om pant vid årsskiftet 05/06. Det är olagligt att sälja dryck på plastflaskor 
eller metallburkar som inte ingår i något godkänt retursystem och inte innehåller information om 
det. Undantag är mejeriprodukter och juicer. ICA har centralt sett till att följa reglerna och 
uppmärksammat butiker och leverantörer om de nya reglerna. Under 2005 skrev ICA under ett avtal 
med SIS Miljömärkning som ger alla ICAs 360 miljömärkta butiker möjlighet att ändra om sig till 
Svanenmärkta. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 19) 

Inom ICA är det transporterna som har den största miljöpåverkan. I riktlinjerna för ICAs kvalitets- och 
miljöpolicy anges att ICA ska arbeta för att minska miljöeffekterna från transporter. Med hjälp av hög 
fyllnadsgrad, samtransporter och återtransporter av varor, frakt med dubbeldäckade lastbilar, 
järnväg samt båt och alternativa drivmedel, kan miljöbelastningen minskas. ICAs svenska 
logistikavdelning har som mål att vara bäst i Norden på miljöarbetet inom detaljhandelslogistik. För 
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att förverkliga det ska allt fler varor börja transporteras via ICAs lager till butik istället för direkt till 
butik. 20 procent kommer utsläppen att minska med enligt en analys och 2008 ska ändringarna vara 
klara. (ibid) För att ytterligare minska utsläppen kommer ICA att använda mer bränslesnåla 
lastbilsmotorer samt så ställer ICA Sverige krav på att ICAs speditörer har en plan för hur 
koldioxidutsläppen ska minska i förhållande till mängden arbete. ICA undersöker kontinuerligt 
möjligheten till tågtransporter till sina lager. Under året var ICA med i ett projekt för att testa frakt av 
lastvagnar på tåg med enkel och snabb lastning och lossning. ICA ser också gärna att frakt från långt 
avstånd sker med båt ända fram till ICAs lager. Ett exempel på omdirigering är non food-varor från 
Kina som tidigare lastades om till lastbil i Göteborg som idag färdas med båt ända till centrallagret i 
Västerås. ICAs nya tjänstepolicy anger att medarbetarna ska använda sig av telefon- eller 
videokonferenser så mycket som möjligt för möten. Under året ökade, trots den nya mötespolicyn, 
utsläppen från tjänsteresor med flyg kraftigt. Som anledningar anges att fler bolag och medarbetare 
är inkluderade i ICAs reseupphandling och även att fler resor mellan Oslo, Amsterdam och 
Helsingborg har gjorts på grund av den nya organisationen med nordiska ansvarsområden. 
Tågresorna som har gjorts under året har sparat utsläpp av 260 ton koldioxid jämfört med om bil 
hade använts. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 20) 

Endast Bra Miljöval-märkt el används på ICAs lager i Sverige vilket har lett till att klodioxidutsläppen 
har kunnat minskas. Det ozonnedbrytande köldmedlet HCFC har bytts ut i kyl- och frysanläggningar 
på nästan alla ICAs anläggningar mot köldmedia som har mindre miljöpåverkan. Användningen av 
HCFC är fortfarande lagligt men det är inte tillåtet att fylla på medlet. (ICA Rapport om etik och 
samhällsansvar 2005, 2006, s. 22) 

ICA samarbetar med WWF sedan många år tillbaka. Under 2005 fortsatte samarbetet i projektet 
Naturbetesskött som handlar om att bidra till ökad biologisk mångfald i det svenska landskapet. 
Syftet är att se till att skyddsvärda naturbetesmarker betas av nötdjur för att se till att hålla 
landskapet öppet för att skapa bra förutsättningar för växter, fåglar, insekter och andra djur. ICA blev 
under året också utsedda till Sveriges näst bästa företag sett till miljöarbetet i en årlig underökning 
som utförs av tidningen MiljöEko. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 23) 

Kvalitet 
För ICA är det väldigt viktigt att kunderna har förtroende för ICA och de varor som säljs i butiken. ICAs 
kvalitets- och miljöpolicy innehåller praktiska riktlinjer för det dagliga arbetet och krav som ICA ställer 
på sina leverantörer. ICA är med i det internationella samarbetet Global Food Safety Initiative (GFSI) 
som har gemensamma normer för att bedöma matsäkerheten hos leverantörerna. ICA ställer krav på 
leverantörerna av EMV att de ska uppfylla någon av de standarder som har godkänts av GFSI med 
krav på spårbarhet, ledningssystem och kontrollprogram för kritiska punkter (HACCP). För frukt och 
grönt finns ett motsvarande system som kallas EurepGap. Under slutet av året kunde större delen av 
ICAs EMV-leverantörer uppvisa GFSI-certifikat. Leverantörerna som inte kunde visa upp något 
certifikat reviderades av ICA och sedan bedömdes om de kunde uppfylla villkoren inom ett år. ICA 
ställer också krav på alla andra leverantörer att de ska ha program för egenkontroll som bygger på 
HACCP, gärna en GFSI standard. Uppföljning sker med revisioner och enkäter. 28 non food-
leverantörer fick genomgå revision under 2005. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, 
s. 24) 

ICA genomför tester och kontroller av EMV för att säkerställa nivån på utseende, smak, lukt, 
konsistens och funktion. Produktionsanläggningarna måste också uppfylla ICAs krav på miljö- och 
produktsäkerhet. ICA genomför även stickprovskontroller för att undersöka förekomsten av 
bekämpningsmedel inom frukt och grönt. En ny EG-förordning om spårbarhet av varor minst ett steg 
framåt och bakåt i kedjan av alla led som hanterar en vara, trädde i kraft 1 januari 2005. 
Återkallelsesystemet F-SAFE som har använts i Norge har under 2005 införts i Sverige. En central 
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order kan stoppa försäljningen av en specifik vara i alla butikskassor. (ICA Rapport om etik och 
samhällsansvar 2005, 2006, s. 25) 

ICA har strikta regler vad gäller djuromsorg som motsvarar svensk och norsk lagstiftning. Det gäller 
för till exempel ägg, köttprodukter och produkter som innehåller delar av kött. För både ICAs 
varumärke Euroshopper och leverantörer av sammansatta produkter med innehåll av kött ställs krav 
om att de uppfyller EU:s lagar om djuromsorg. Under året började ICA införa ett internetbaserat 
kontrollprogram som stöd till kvalitetsarbetet. Målet är att det ska vara helt infört på ICA MAXI-
butiker och ICA Kvantum under 2006 och dessutom majoriteten av de andra butikerna. Under 2007 
är målet att det ska införas i Norge. När det utförs transporter av kyl- och frysvaror är det viktigt att 
kylkedjan är obruten. Ibland är inte varorna tillräckligt nerkylda efter produktionen innan de ska 
transporteras och därför kan temperaturen bli för hög i transporterna, ett nytt mätverktyg för 
temperaturen i transporterna har installerats i samtliga ICA Sveriges transportfordon som varnar 
föraren om temperaturen blir för hög. Efter den norska televisionens, NRK, färskhetskontroller på 
färsk fisk i norska butiker som visade att de inte höll förväntad kvalitet har ICA Norge upprättat 
tydliga rutiner och utfört andra åtgärder för att komma tillrätta med problemet. (ICA Rapport om etik 
och samhällsansvar 2005, 2006, s. 26-27) 

Det finns nya tekniker för att modifiera arvsmassan hos organismer för att ge dem speciella 
egenskaper. ICA är positivt inställda till produkter som är bättre för kunderna men är tveksamt 
inställda till produktion och odling av livsmedel och grödor som är genmodifierade och som inte är 
inneslutna med tanke på miljö- och etiska skäl. Med inneslutna menas en kontrollerad industriell- 
eller laboratorieproduktion, utan risk för spridning till omgivningen. För att ICA ska välja att ta in en 
genmodifierad vara ska den vara etiskt acceptabel, säker för både miljö och människa samt tydligt 
öka konsumentnyttan. Inga genmodifierade produkter har funnits eller finns för tillfället i ICAs 
sortiment. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 27) 

Styrning av ICAs arbete med etik och samhällsansvar 
I ICAs Goda Affärer sju ståndpunkter för etik och samhällsansvar anges att ICA ska verka för att bidra 
till ett långsiktigt hållbart samhälle. Utifrån dessa ståndpunkter har ICA utvecklat policyer för olika 
delar av verksamheten. Varje policy innehåller riktlinjer för det dagliga arbetet och i företagens 
affärsplaner fastställs mål och aktiviteter. Det är koncernledningen som har det yttersta ansvaret för 
CR-arbetet. ICA har en ledningsgrupp som ansvarar för företagets policys och implementeringar av 
dessa, att föreslå prioriterade områden samt att följa upp etiska dilemman och omvärldens syn på 
ICA. Gruppen har en tvärfunktionell organisation och leds av CR-chefen. I denna grupp ingår 
ansvariga för juridik, inköp, human resources, kommunikation, säkerhet, etablering, ICA Sverige, ICA 
Meny samt samhällskontakt ICA Norge. CR-avdelningen tillhör koncernfunktionen Detaljhandel, ICA 
AB. ICAs ena ägare Royal Ahold har sammanställt en arbetsgrupp för att diskutera gemensamma CSR-
frågor. ICA har också under året köpt 50 procent av Rimi Baltic vilket har lett till att gemensamma 
krav och förväntningar på arbete, uppföljning och rapportering har diskuterats. Fokus för ICA ligger i 
först hand på hälsa och efter det följer arbetet med att utveckla ett hållbart butiksnät, säkerställa 
matsäkerhet, socialt ansvar i leverantörskedjan samt att minska miljöpåverkan. Ambition för 
koncernen är att fastställa gemensamma mål och nyckeltal inom hållbarhetsområdet för att sedan 
rapportera enligt GRI inom ett par år. Det är för andra året i rad som ICA använder GRI som 
utgångspunkt men det finns inte någon gemensam struktur mellan bolagen för uppföljning av 
nyckeltal än. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 28) 

Global Compacts tio principer 
Här anges Global Compacts tio principer och bredvid dem rapporteras om vad ICA har förbättrat 
under året och var de finns i denna rapport. (ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s. 
29) 
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GRI-index – Global Reporting Initiative 
ICA redovisar ett fullständigt GRI-index där de anger vilka prestandaindikatorer de redovisar. De 
hänvisar också till redovisning av prestandaindikatorer som är med i årsredovisningen. ICA anger att 
de redovisar totalt (eller ger förklaring till varför de inte rapporterar): 

MILJÖ: 13 stycken rapporterade/eller förklarade och 2 stycken delvis rapporterade.  
SOCIALA: 27 stycken rapporterade/eller förklarade och 3 stycken delvis rapporterade. 
EKONOMISKA: 1 stycken rapporterad. 
(ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005, 2006, s 31-32) 

Se vår sammanställning på sidan 44 i tabell 4. 

4.1.2.3 ICAs HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR 2008 

ICA:s senast utgivna hållbarhetsredovisning är för året 2008. Hållbarhetsredovisningen är delvis 
integrerad i bolagets årsredovisning och består totalt av 21 sidor. Det finns även delar som ligger i 
årsredovisningsdelen. Den hållbarhetsredovisning vi utgått ifrån är på svenska. 

Översikt 
Under det första avsnittet av ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008 (2009, s. 
76) ger ICA en överblick över hållbarhetsredovisningen. De inleder med att nämna att det är viktigt 
för ICA att ha kundernas förtroende och därför prioriteras arbetet med långsiktigt hållbar utveckling i 
samhället. Dessa frågor är dessutom integrerade i ICAs olika verksamheter sedan flera år. ICA har 
som mål att genom att ha en god lönsamhet bidra till att ha en positiv och hållbar utveckling i 
samhället. ICA har sju ståndpunkter som de har valt att kalla ”ICAs Goda Affärer” som de använder 
som utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. Dessa redovisas i avsnittet ”Styrning”.  

Hållbarhetsredovisningen görs enligt den senaste versionen av GRI:s riktlinjer, det vill säga G3. Den är 
third party checked med betyget C+ (se figur1). Det finns delar av hållbarhetsarbetet som ligger i 
själva årsredovisningsdelen istället för i hållbarhetsredovisningen. Som exempel finns det uppgifter 
om strategiska hållbarhetsfrågor i vd-ordet på sidorna 2-5 i årsredovisningen. ICAs 
hållbarhetsredovisning för 2008 är också översiktligt granskad av externa revisorer. (ICAs 
årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 76) 

Detta är ICAs fjortonde hållbarhetsredovisning och den inkluderar redovisningen av koncernens 
arbete inom miljö, samhälle och ekonomisk utveckling. ICA gör en avgränsning till vad de ska ta med i 
hållbarhetsredovisningen. De inkluderar ICA-koncernens verksamhet i transporter, på kontor och i de 
butiker som ICA äger helt. ICA driver även många butiker i Sverige, främst, och Norge genom fria 
handlare och franchisetagare. Hållbarhetsarbetet i dem presenteras endast i fall då de är väsentliga 
för att presentera en helhetsbild. Det finns verksamheter som inte återfinns under ICAs kontroll som 
till exempel leverantörer som ej återfinns i redovisningen. Det finns dock leverantörer av ICAs egna 
märkesvaror som presenteras i redovisningen. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 
för 2008, 2009, s. 76)  

På sida 10-11 i årsredovisningen finns en översikt som visar ICAs viktigaste mål och prestationer för 
ekonomi, miljö och samhälle för 2008. I sista stycket av översiktsavsnittet anges årets viktiga 
händelser. De har gjort omfattande satsningar för att förbättra kvaliteten i butik och lanserat ICA I 
love eco. Dessutom har de öppnat inköpskontor i Hong Kong, Shanghai och Ho Chi Minh City. Arbetet 
med att uppnå målet om att minska de kända utsläppen av växthusgaser med 30 procent till år 2020 
har fortsatt och det sker en utveckling av hållbart fiske. (ICAs årsredovisning inklusive 
hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 76) 

Styrning 
Som grund för sitt hållbarhetsarbete används, som nämns ovan, ICAs Goda Affärer. Dessa är 
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utformade för att överensstämma med FN:s Global Compacts, som ICA även är medlem i, tio 
principer för gott uthålligt företagande. ICAs Goda affärer innehåller en beskrivning av koncernens 
syn på etik och samhällsansvar. De är en förutsättning tillsammans med ICAs kärnvärden för att nå 
fram till koncernens vision och mission. Det är genom ICAs Goda Affärer som hållbarhetsfrågorna 
används i den dagliga verksamheten. ICAs Goda Affärer lyder som följer: 

ICA ska: 
• ”drivas med lönsamhet och med god etik” 
• ”lyssna på kunderna och alltid utgå ifrån deras behov” 
• ”värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna” 
• ”ha en öppen dialog internt och med omvärlden” 
• ”säkerställa kvalitet och trygga produkter” 
• ”främja hälsa och goda matvanor” 
• ”verka för en god miljö med hållbar utveckling”  
(ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 77) 

Sedan ska dessa kopplas till policyer inom etik och hållbarhet som innehåller riktlinjer för de dagliga 
verksamheterna: 

• Affärsetisk policy  
• Etableringspolicy 
• Hälsopolicy 
• Informationspolicy  
• Kundpolicy 
• Kvalitets- och miljöpolicy 
• Personalpolicy 
• Sponsringspolicy  
(ibid) 

Policyerna utvärderas och revideras kontinuerligt för att de ska vara uppdaterad efter dagens krav 
och behov. Revideringen sker av koncernledningen och ändringar på riktlinjerna till policyerna görs 
av ICAs ledningsgrupp för affärsetik som är ett utskott till koncernledningen. (ibid) Hållbarhetsarbetet 
på ICA följer samma grundprinciper och policyer i alla deras verksamhetsländer. ICA Sverige har 
generellt sett kommit längst i sitt hållbarhetsarbete och många idéer införs därför först i Sverige och 
införs sedan på de andra marknaderna. ICA anger olika anledningar till varför det ser ut så. De har 
olika positioner på marknaden, kundbeteendet ser olika ut och opinionsläget är annorlunda. Det 
finns även likheter, som att kunderna vill ha lokalproducerad mat. (ICAs årsredovisning inklusive 
hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 78)  

ICA i Sverige och Norge införde under 2007 ett nytt IT-verktyg som ska användas till att samla in data 
för hållbarhetsfrågor. Rimi Baltic började även använda det under 2008. Verktyget har som syfte att 
säkerställa långsiktig kvalitet för de indikatorer som ingår i ICAs hållbarhetsrapportering genom att 
stödja kontinuerlig rapportering och övervakning. (ICAs årsredovisning inklusive 
hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 77) 

Kunder, medarbetare, ägare, de fria ICA-handlarna i Sverige, franchisetagarna i Norge, leverantörer, 
myndigheter och ett flertal ideella organisationer är de största intressenterna för ICA-koncernen. 
Från dem finns en mängd olika krav och därför har ICA en kontinuerlig dialog med dessa intressenter. 
På så sätt kan ICA få hjälp att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Intressenternas förväntningar på ICA 
är: 
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• Kunder: Ekologiska alternativ, handla klimatsmart, handla rättvisemärkt, produktsäkerhet, 
mänskliga rättigheter, hälsa. 

• Ägare: god avkastning, effektiv verksamhetsstyrning. 
• Myndigheter: Efterlevnad av lagar och förordningar, produktsäkerhet, produktansvar, 

produktmärkning. 
• Leverantörer: Öppenhet, rättvist samarbete, konkurrensfrihet.  
• Medarbetare: Kompetensutveckling, utbildning, mångfald, jämställdhet, karriärutveckling, 

arbetsmiljö.  
• Intresseorganisationer: Ansvarstagande inom hälsa, miljö och socialt ansvar, klimatfrågan, krav 

på öppen kommunikation. 
• Butiker: Ett kundanpassat och konkurrenskraftigt sortiment, produktsäkerhet, socialt ansvar. 

(ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 78) 

Under 2008 genomförde ICA ett flertal intressentdialoger och som exempel nämns att de mötte ett 
tiotal intressenter och diskuterade hållbarhetsredovisningen. Resultatet har använts för att 
framställa den nuvarande hållbarhetsredovisningen. (ibid)    

ICA har samarbete med flera olika organisationer och de deltar även i flertalet nätverk med inriktning 
mot socialt ansvar, miljö, hälsa och matkvalitet. Exempel på de viktigaste är Global Compact, 
Amnesty Business Forum4, Business Social Compliance Initiative (BSCI)5, Initiativ för Etisk Handel6, 
CIES Global Social Compliance Program7, WWF och även World Childhood Foundation, Röda Korset 
och Rosa Bandet/Cancerfonden. ICA har även fler viktiga dialogpartners, som till exempel 
Greenpeace, idrottsklubbar, KRAV, LRF, myndigheter och naturskyddsföreningen. (ICAs 
årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 79) 

En kort sammanfattning av ICAs hållbarhetsarbete under åren inkluderar att ICA tog ett 
styrelsebeslut om en miljöplan 1987. ICAs första kvalitets- och miljöpolicy kom 1989 och 1995 kom 
ICAs första externa miljöredovisning. År 2000 kom ICAs första hälsopolicy och 2004 lanserades ICAs 
Goda Affärer som är nämnt sedan tidigare samtidigt som de blev medlemmar i Global Compact. 2007 
inför ICA en ny klimatstrategi och klimatmål. (ibid) 

Miljö 
ICA anger att frågor om miljö och klimat har vuxit kraftigt i betydelse för både ICA och ICAs kunder de 
senaste åren. Det övergripande målet för ICA är att minska verksamheternas miljöpåverkan på alla 
nivåer inom koncernen. Under 2008 stod ekologiska varor och fiske samt klimatpåverkan i fokus för 
ICAs miljöarbete. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 80) ICAs 
största satsning på ekologiska produkter var under 2008 lanseringen av ICA I love eco. Efter 
diskussioner med WWF och Greenpeace har ICA under 2008 valt att skärpa sina centrala inköpskrav 
på fisk för att kunna erbjuda hållbart fångad fisk och bättre spårbarhet. (ICAs årsredovisning inklusive 
hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 81) ICA har genom sin energiförbrukning i butiker, på lager 
och vid transporter och tjänsteresor en direkt påverkan på klimatet. Till skillnad mot vad de flesta 
tror är inte transporterna av ICAs varor den största klimatpåverkande faktorn, utan det är butikerna. 
Energiförbrukningen i butikerna stod för 58.6 procent av utsläppen. ICA har genomfört fler projekt 
för att minska energiförbrukningen bland dessa. Under 2008 fick ICA ökningstakten av de totala 

                                                           
4 Ett forum för företag som vill främja mänskliga rättigheter I sin verksamhet.  
5 En europeisk sammanslutning för detaljhandels-, industri- och importföretag som verkar för granskning och 
förbättring av sociala förhållanden hos leverantörer i riskländer för alla konsumentvaror. ICAs ägare Ahold är 
medlem.  
6 En norsk sammanslutning för företag och organisationer som verkar för etisk handel. ICA Norge är medlem.  
7 Ett internationellt samarbete för att upprätta gemensamma normer för socialt ansvar hos leverantörer som 
ICA är medlem i.  
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utsläppen av kända växthusgaser att avstanna. Transporterna stod för 26,7 procent. (ICAs 
årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 80) I lager har energiförbrukningen 
minskat med nio procent och butikerna har minskat sin energiförbrukning med två procent under 
året. Klimatpåverkande utsläpp från butiker och lager har även minskat. Sektionsbelysning har 
installerats under 2008 på ICAs lager i UMEÅ vilket betyder att vissa delar som inte används kan 
släckas ner. Förnyelsebar el används i alla lagerenheter i Sverige. Förnyelsebar el erbjuds även att till 
alla svenska ICA-handlare sedan 2008. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 
2009, s. 82) ICA strävar efter att ha en stor del miljömärkta produkter i sortimentet och att hela tiden 
öka det ekologiska sortimentet. ICA anger också att de försöker att få kunderna att köpa 
närproducerat och ekologiska produkter. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 
2008, 2009, s. 80) ICA försöker bland annat att köpa in frukt och grönt så nära butikerna som möjligt 
och att köpa efter säsong. Under 2008 fick ICA kritik för att de sålde fisk som var rödlistad av WWF. 
ICA Sverige säljer rödspätta och jätteräkor som är rödlistade. När det gäller jätteräkor har ICA haft 
möte med WWF under året för att diskutera arbetet med att ta fram en ny standard för odling av 
jätteräkor. ICA räknar med att ha en MSC-märkning8 klar under våren 2009 för rödspättan som även 
säljs under ICAs eget varumärke. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 
2009, s. 81) 

ICAs nya klimatstrategi från 2007 har som mål att minska verksamhetens direkta och kända utsläpp 
av växthusgaser med 30 procent till år 2020 jämfört med 2006. ICA genomförde klimatanalyser för 
100 egna märkesvaror inom livsmedel under 2007. Huvudsyftet var att förbättra kunskapen om 
dessa produkters klimatpåverkan samt hur den kan styras. ICAs ambition är att framöver kunna 
använda denna information till fortsatta diskussioner om klimatarbetet i branschen. Kunskapen har 
ökat väsentligt om klimatpåverkan. (ibid) 

Livsmedel har mest klimatpåverkan i början av livscykeln medan glödlampor och andra non food-
varor har mest klimatpåverkan då produkterna används. Genom klimatanalysen kunde ICA beräkna 
klimatpåverkan på ytterligare 600 egna märkesvaror. ICA kom till slutsatsen att det är sortimentet 
som ger mest utsläpp indirekt. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, 
s. 81) 

ICA jobbar även med att minska utsläppen när det gäller transporter. ICA är med i ett tågprojekt som 
kallas Flexiwagon som har som syfte att flytta lastbilstransporter från vägarna till att köra dem på tåg. 
Projektet beräknas vara igång under 2010. Sedan fler år kräver ICA av sina lastbilschaufförer att de 
ska ha utbildning i sparsam körning. Under 2008 ändrade även ICA sina miljö- och trafiksäkerhetskrav 
på transporter. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 81-82) ICAs 
olika butiker på marknaderna i Sverige, Norge och Baltikum arbetar med att sätta lock, dörrar och 
gardiner på sina kylar och frysar för att spara energi. ICA har under 2008 också arbetat med att byta 
ut belysningen mot mer energieffektiva alternativ. Alla nya butiker i Sverige är svanenmärkta och 
antalet svanenmärkta butiker ökade under 2008. Andelen miljöbilar i ICAs bilpark ökade även från 14 
till 31 procent under 2008 och videokonferenser och telefonkonferenserna har ökat under året för 
att minska resorna. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 83) MAXI 
ICA Stormarknad Erikslund i Västerås har installerat 300 kvadratmeter solceller på taket som 
beräknas ge 25-50 megawattimmar per år, vilket motsvarar cirka 30 villors elförbrukning på ett år. 
(ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 82)   

Samhälle 
Under 2008 etablerade ICA nya inköpskontor i Asien vilka förbättrar kontakten och förenklar 
dialogen med leverantörer. I ICAs kvalitets- och miljöpolicy finns ICAs riktlinjer samlade för hur 
arbetet med socialt ansvar ska bedrivas. I policyn för affärsetik finns även ICAs riktlinjer för 

                                                           
8 MSC (Marine Stewardship Council) är en internationell märkning för hållbart fiske. 
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bemötande av leverantörer och samarbetspartners. ICAs syn på medarbetarna beskrivs i 
personalpolicyn och i hälsopolicyn finns riktlinjerna för hälsoarbetet. (ICAs årsredovisning inklusive 
hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 85) 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Ett viktigt steg för arbetet med mänskliga rättigheter är att finnas på plast hos leverantörerna i Asien 
för ICA. Eftersom ICA inte har några egna fabriker så engagerar sig ICA i frågor som socialt ansvar och 
arbetsrätt hos leverantörerna istället. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barns rättigheter 
och ILO:s (International Labour Organization) kärnkonventioner är vad ICAs krav på leverantörerna 
baseras på. I policyn för affärsetik finns det riktlinjer för relationer med leverantörer och 
samarbetspartners angående mutor och gåvor, konkurrensrätt och aktieinnehav. ICA har fler 
engagemang än i Global Compact. Dessa är bland annat OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 
ICC:s näringslivsprogram för hållbar utveckling samt ICC:s principer mot korruption och mutor. (ICAs 
årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 85) 

Målsättningen för ICA är att samtliga leverantörer av egna märkesvaror i riskländer ska vara socialt 
tredje- eller andrapartsreviderade år 2011. Andrapartsrevisioner är ICAs egna revisioner och dessa 
bygger i grund på några av Global Compacts principer. (ICAs årsredovisning inklusive 
hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 85-86) 

Genom sin delägare Royal Ahold är ICA medlem i det europeiska samarbetet BSCI (Business Social 
Compliance Initiative). BSCI arbetar för granskning och förbättring av sociala förhållanden hos 
leverantörer i så kallade riskländer. ICA Social Audit är ICAs egen metod för social revision av 
leverantörerna. Kraven ligger på samma nivå som i BSCI. ICA använder ICA Social Audit-inspektioner i 
en kombination med tredjepartsinspektioner för att stötta sina leverantörer i Asien att snabbare 
uppnå den nivå som ICA vill ha. ICAs leverantörer i Afrika får stöd av Ahold med BSCI revisioner. För 
ICA Sverige ökade försäljningen av Rättvisemärkt/Fairtrade-produkter med 61 procent under 2008. 
En del av priset för dessa produkter går till odlarna för investeringar i sociala projekt, exempelvis 
livsförsäkringar och förskolor. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 
86) 

PRODUKTSÄKERHET 
Några svenska ICA-butiker blev under hösten 2007 avslöjade med att de hade ändrat 
datummärkningen på köttfärs. Det ledde både till skärpning av rutiner (ICAs årsredovisning inklusive 
hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 3) och ICA har tillsammans med ICA-handlarna utvecklat en 
ny standard för matkvalitet i butik som kallas Svensk standard för livsmedelshantering i butik under 
2008. Den är baserad på livsmedelslagen och redan befintliga riktlinjer i branschen och tillkom 
eftersom de gamla reglerna kunde tolkas olika. ICAs förslag vidareutvecklades av 
branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel och antogs som en ny gemensam standard. (ICAs 
årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 25) 

ICA deltar i ett internationellt samarbete som har som uppgift att upprätta gemensamma normer för 
att bedöma matsäkerhet hos leverantörer och det kallas Global Food Safety Initiative (GFSI). ICAs två 
huvudmål med att kvalitetssäkra livsmedel i logistiken är att säkra en obruten kylkedja och att ha en 
fullt genomförd plan för kontroll av livsmedelsrisker. ICA ställer som krav att 
livsmedelsleverantörerna av ICAs egna märkesvaror att de ska uppfylla någon av standarderna som 
godkänns av GFSI. Alla andra egna märkes varuleverantörer av near food- och non food-produkter 
ska vara certifierade enligt ISO 9001 eller annan likvärdig standard. (ICAs årsredovisning inklusive 
hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 87) 

HÄLSA 
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Det sker en kontinuerlig dialog med politiker, myndigheter, branschkollegor och andra intressenter 
om hur handeln kan bidra till en minskning av folkhälsoproblem. Ica har sedan flera år en egen 
hälsoserie i Sverige och Norge som kallas ICA Gott Liv. Lanseringen av ICA I love eco kan också ses 
som en del av ICAs hälsosatsning i och med att vissa kunder upplever ekologiskt som ett mer 
hälsosamt alternativ. För att underlätta för allergiker och andra kunder så redovisar alltid ICA 
samtliga ingredienser i deras egna varor. ICA försöker också se till att erbjuda ett stort utbud av till 
exempel gluten- och laktosfria alternativ. Från och med 2008 finns inget industriellt transfett i ICAs 
egna märkesvaror. ICA har jobbat för att nyckelhålsmärkningen ska bli standard i Danmark och Norge 
också och det blev så under 2008. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 
2009, s. 89)  

MEDARBETARE 
En gemensam policy och riktlinjer finns sedan 2007 för hur arbetet med medarbetarna ska bedrivas. 
ICA använder sig av ICA Skolan för internutbildning. Målet för ICA är att 70 procent av 
rekryteringarna sker internt för att behålla kompetensen inom företaget. ICA har också fler 
utbildningsprogram för att stärka det interna ledarskapet. ICA vill ha medarbetare med olika kön, 
åldrar, utbildning och etnisk bakgrund. ICA strävar efter att anställa hälften kvinnor och hälften män 
på chefpositioner (ibid)  

Plattformen för medarbetarsamtal fortsatte att utvecklas i Sverige, Norge och Baltikum och anställda 
inom logistik och butik anslöts. Målet är att alla medarbetare ska genomföra medarbetarsamtal en 
gång om året. ICA lanserade ett nytt webbaserat introduktionsprogram för nya medarbetare under 
året. De anställda inom Rimi Baltic förbereddes för utbildning inom ICAs Goda Affärer. I Sverige och 
Norge finns den redan som webbutbildning. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 
2008, 2009, s. 91) 

NÄROMRÅDEN 
ICA deltar kontinuerligt i debatter eller står för externa initiativ och även sponsring och stöd till olika 
projekt i närområdet. Sponsringen ska stödja koncernens långsiktiga affärsplan med fokus på hälsa, 
miljö, socialt ansvartagande och en långsiktigt hållbar utveckling och gärna riktat mot barn och 
ungdomar. Sponsringspolicyn stödjer International Code on Sponsorships principer samt riktlinjerna 
från den svenska sponsrings- och eventföreningen.  Tillsammans med Kuponginlösen fick ICA 
uppdraget att stå för betaltjänster i glesbygd efter att Svensk Kassaservice lades ner. ICA är även 
ombud för apoteket och systembolaget i glesbygd och erbjuder även banktjänster. Vid 
butiksetableringar samarbetar ICA med kommuner, regioner och myndigheter för att uppnå en god 
samhällsutveckling. (ibid)  

Antalet butiksrån ökade under slutet av 2008 och ICA jobbar med att medarbetarna ska vara trygga i 
sin yrkesutövning. ICA har ett pågående arbete med säkerhetsfrågor, säkerhetsstandarder, rutiner, 
uppföljningar och utbildningar. Det är väldigt viktigt för ICA att kunderna har förtroende för dem och 
därför genomförs både interna och externa kundundersökningar. I undersökningen från Svenskt 
Kvalitetsindex (SKI) ökade kundnöjdheten från 70,3 procent 2007 till 72,3 procent 2008. ICA låg 
därmed högst i Sverige. I ICAs egen undersökning, Nöjd Kundindex (NKI), sjönk däremot resultatet 
med 2 procent i både Sverige och Norge. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 
2008, 2009, s. 92) 

Ekonomisk Utveckling 
ICA:s policy för affärsetik anger att ICA ska drivas med lönsamhet och god etik. Sponsringspolicyn 
anger att ICA ska bedriva sitt arbete som en långsiktig och aktiv samarbetspartner och sponsor. När 
ICA gör till exempel miljöinvesteringar i energisnålare kyl- och fryssystem, minskar inte bara 
resursförbrukningen utan även energikostnaderna. ICA har också samarbete med en rad 
organisationer för gåvor och insamlingsarbeten. Exempel är Cancerfonden/Rosa Bandet, Röda 
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Korset, World Childhood Foundation och WWF. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 
för 2008, 2009, s. 93) 

GRI innehållsförteckning 
ICA redovisar ett fullständigt GRI-index där även kopplingar till Global Compacts principer ges till flera 
prestandaindikatorer. ICA anger totalt att de redovisar: 

MILJÖ: 9 stycken rapporterade och 4 stycken delvis rapporterade. 
SOCIALA: 6 stycken rapporterade och 10 stycken delvis rapporterade. 
EKONOMISKA: 2 stycken rapporterade och 3 stycken delvis rapporterade. 
(ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s 94) 

Se vår sammanställning på sidan 44 i tabell 4 

Bestyrkande rapport 
Bestyrkanderapporten har utförts i enlighet med förslag till rekommendation RevR 6 Bestyrkande av 
hållbarhetsredovisningar utgiven av FAR SRS. En översiktlig granskning innebär att förfrågningar görs 
i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen och även 
att utföra analytisk granskning och vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. Den översiktliga 
granskningen har inte lika stor säkerhet som en revision har. Granskningen är baserad på G3 
Guidelines från GRI samt redovisningsprinciper och beräkningsprinciper som ICA har angett på deras 
hemsida. Deloitte AB som har genomfört granskningen har inte hittat några felaktigheter enligt 
angivna kriterier. (ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, 2009, s. 95)  
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4.1.3 Vattenfall 

Vattenfall AB är ett helstatligt svenskt energibolag och har cirka 33 000 anställda. Det är idag Europas 
femte största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernen bedriver idag verksamhet i 
Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien. Med förvärvet av det nederländska 
energiföretaget Nuon kommer Vattenfall även att ha verksamhet i Nederländerna och Belgien från 
och med i år. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 164 549 MSEK. Vattenfalls huvudprodukter är 
el och värme och vision är att vara ett av de ledande europeiska energibolagen. Vattenfall har 
verksamhet i alla delar av värdekedjan för el inklusive produktion, transmission, distribution och 
försäljning. Dessutom producerar, distribuerar och säljer de värme samt bedriver energihandel och 
brunkolsbrytning. (Vattenfall årsredovisning, 2008) 

Tabell 5 – Intervjusammanställning Vattenfall 

Intervju Vattenfall 

CSR-rapporteringen   

CSR-definition Klar definition saknas 

Drivkrafter? Förklara hela bilden, öppenhet 

Hur länge redovisat? 2001-2002 

Varför integrerad eller fristående redovisning? Fristående, olika målgrupper 

Förändring i ert CSR-arbete senaste tiden Ökade krav, lättare arbete med 

Svårast med att ta fram CSR-rapport Göra avgränsningar 

Förbättringar inom CSR-området i framtiden Layout, intressentkommunikation 

Intressenter   

Krav på leverantörer Uppförandekod för leverantörer 

Krav från kunder Stora krav 

GRI   

Skillnad G2002-G3 Lite tydligare med G3 

Branschindex för GRI-indikatorer? Ja, Electric Utilities 

Förändring av GRI-riktlinjer ni vill se Tydligare prestandaindikatorer 

Välgörenhet   

Välgörenhetsarbete Redovisa större, ej lokala 

Revision   

Yttre granskning? Ja, Ernst & Young 

Fördelar yttre granskning Höjd kvalitet, självkontroll 

Nackdelar yttre granskning Återstår att se effekt över tiden 

(egen bearbetning) 
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Tabell 6 – Sammanfattning Vattenfall 

Vattenfall 2005 2008 

Revision Nej Ja 

GRI-redovisningsnivå * A+ 

Integrerad/Fristående Fristående Fristående 

GRI-index Ja Ja 

Antal sidor 80 85 

      

Prestandaindikatorer     

      

Ekonomiska     

rapporterad 5 7 

delvis rapporterad 2 * 

av totalt 13 9 

      

Sociala     

Samhällsansvar     

rapporterad 3 8 

delvis rapporterad * * 

av totalt 7 8 

Anställningsförhållanden mm     

rapporterad 14 14 

delvis rapporterad * * 

av totalt 17 14 

Mänskliga rättigheter     

rapporterad 5 6 

delvis rapporterad 2 * 

av totalt 14 9 

Produktansvar     

rapporterad 3 7 

delvis rapporterad 1 * 

av totalt 11 9 

      

Miljömässiga     

rapporterad 8 25 

delvis rapporterad 7 * 

av totalt 35 30 

   Sector supplement 2005 2008 

Electric Utility Sector Supplement Nej Ja 

rapporterade * 15 

(egen bearbetning) 
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Tabellen visar grundläggande information om företagets hållbarhetsredovisning samt vilka 
prestandaindikatorer som redovisas. Vattenfall redovisar även sector supplement enligt Electric 
Utilities. 

4.1.3.1 INTERVJU 

Magdalena Ellfors9 arbetar på Vattenfall Power Consultant som har cirka 700 anställda varav 100 är 
av dessa är management konsulter. Hon var delaktig i Vattenfalls hållbarhetsredovisning för första 
gången 2003. Riktigt involverad blev hon först när G3 kom.  Hon har haft olika roller, som 
projektledare, ”content manager” (dvs. ansvarig för insamling av information, kvalitetssäkring och 
GRI-avstämning).   

CSR-rapportering 
Det finns en CSR-manager på koncernnivå som har ansvar för kommunikation och koordinering. 
Operativt ansvar har flera som en del av tjänsten och det kan vara anställda på många avdelningar 
med olika tjänster eller bakgrunder som jobbar med de här frågorna. CSR-managern är 
koordineringsansvarig för hållbarhetsfrågor. I Vattenfalls Business Groups (Nordic, Central Europe 
och Pan-Europe) drivs det operativa arbetet.  

Vattenfall började med hållbarhetsredovisning 2001-2002. Hållbarhetsarbete är inget nytt för 
Vattenfall, det har utförts även tidigare under åren. Begreppet hållbarhetsredovisning fanns dock 
inte för 15 år sedan men miljöredovisningar utfördes under 80- och 90-talet. Vattenfall försöker ha 
en öppen dialog och vara öppna med vad de gör. Drivkrafterna för att redovisa hållbarhetsarbetet 
var att kommunicera hela bilden, sätta in Vattenfall i ett sammanhang förklara dess roll i samhället, 
förklara avvägningar Vattenfall gör och visa öppenhet mot intressenter och bygga förtroende. 

De förändringar som skett den senaste tiden är att idag är hela klimatfrågan uppe i media på ett helt 
annat sätt än tidigare och det finns ökade krav från samhället. Magdalena anser att Vattenfall har 
fått mer ordning på frågorna och det har dessutom blivit bättre och bättre. Redovisningen har drivit 
på det interna arbetet, ”vad man mäter blir gjort”. Det har blivit lättare att se vad de gör och vad de 
inte gör. Hon anser att det är positivt att redovisa enligt GRI, på så sätt mäts vad som blir gjort och 
det ökar möjligheten till jämförelser. Hållbarhetsredovisningen har blivit tydligare och lättare att 
arbeta med. 

Vattenfall har redovisat en hållbarhetsredovisning sedan 2002 och enligt GRI sedan 2003. 
Redovisningen granskades av extern part för första gången 2008. 

Vattenfall publicerar en fristående CSR-rapport. Anledningen enligt Magdalena Ellfors är att de har 
olika målgrupper, CSR-rapporten har en bredare målgrupp medan årsredovisningen är intressant för 
staten (dvs. ägarna), investerare och finansiärer. Det är dessutom svårt att få ihop allt i samma 
rapport då den skulle bli väldigt tjock. Även Internet används för att kommunicera med intressenter 
och lokalt direkt till intressenter.  

Vattenfall har ingen kort definition av vad de menar med CSR. Magdalena Ellfors hänvisar istället till 
sida fyra i den engelska hållbarhetsredovisningen. Därför blir det en tolkning av författarna på 
innehållet vid översättning till svenska. Texten på sida fyra handlar om Vattenfalls vision och strategi 
för hållbarhet. Kort sammanfattat kan man säga att texten handlar om vad som förväntas av 
Vattenfall, vad som är möjligt att uppnå och slutligen Vattenfalls strategier och hållbarhetsarbete.  

Vattenfall utgår ifrån Brundtland definitionen av hållbarhet. 

                                                           
9 Besöksintervju 2009-04-20 kl 09.00–10.00 
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Magdalena ser bara fördelar med att redovisa CSR-arbetet och tycker det är självklart att 
Vattenfall ska redovisa det. Nackdelar kan vara att det går åt mycket med resurser och är 
arbetsbetungande men säger även att det är hållbarhetsarbete hon själv tycker är roligt att 
arbeta med. GRI är lite luddigt men samtidigt bra att följa. 

För Vattenfall är det svårt att avgränsa vad de ska ta upp och berätta i redovisningen eftersom olika 
intressenter har olika förväntningar på vad de vill att Vattenfall ska ta upp. Balansen mellan dessa är 
den största utmaningen för Vattenfall.  

Det Vattenfall skulle vilja förbättra är layouten på hållbarhetsredovisningen och att förbättra sin 
kontinuerliga hållbarhetskommunikation med sina intressenter. Hållbarhetsarbetet har 
genomgått förbättringar inom organisationen för varje år och ser bolaget till hela 
hållbarhetsarbetet så går det att förbättra på många områden fortfarande.  Vattenfall har t.ex. 
som övergripande vision att vara koldioxidneutrala till 2050. 

Vad gäller framtiden så vill Vattenfall fortsätta att ha en seriös hållbarhetsredovisning. Möjligtvis 
vill de införa en integrerad årsredovisning och hållbarhetsredovisning på sikt men inget är ännu 
beslutat i den frågan, problemet är att en kombinerad Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 
i dagsläget skulle bli väldigt omfattande och tjock. I år var första gången dem publicerade 
årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen samtidigt, de har tidigarelagt publiceringen av 
hållbarhetsredovisningen med flera månader. Det har varit en utmaning, framförallt att kunna 
samla in och konsolidera miljödata så mycket tidigare. 

Intressenter 
Största intressenter för Vattenfall är: 

• Medarbetare 
• Närboende till verksamheten 
• Sveriges medborgare 
• Politiker 
• Media 
• NGO:s 
• Kunder 
• Ägare 
• Etiska investerare 
• Studenter 

Vattenfall har en uppförandekod för leverantörer: Suppliers Code of Conduct (Uppförandekod för 
leverantörer). Den finns på hemsidan och är baserad på Global Compacts 10 principer. Arbetet med 
den påbörjades för 1,5 år sedan. Det är en databas där data ska registreras. Största risker uppges 
vara uran- och kolleverantörer. Besök hos leverantörerna används för att garantera uppförande, 
dock så finns det väldigt många leverantörer och arbetet tar tid. Det finns också olika nivåer i dessa 
krav på leverantörerna. Vattenfall vill inte kasta ut leverantörer direkt om det uppstår problem. De 
vill först använda sig av dialog och försöka förbättra deras arbete. Först försöka få det bättre, om 
ingen förbättring sker kan kontraktet sägas upp.  

Kunderna ställer ganska mycket krav på Vattenfall. Både ägare, politiker och kunder. Kunder kan 
ställa krav var elen kommer ifrån, som till exempel vindkraft. 

Exempel på utomstående organisationer som Vattenfall samarbetar med är Combat Climate Change 
och branschorganisationer. 
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Intressentdialoger är viktiga för Vattenfall. Intressenter får ranka vad Vattenfall ska skriva om i CSR-
rapporten och det sker både internt och externt. Resultatet redovisas i hållbarhetsredovisningen. 

GRI 
Magdalena Ellfors nämner flera anledningar till att Vattenfall valde att följa GRI:s riktlinjer: 

• Trovärdighet mot externa intressenter 
• Transparens 
• Öppenhet 
• Jämförbarhet med oss själva för att se utvecklingen över tiden. 
• Att kunna jämföras med konkurrenter inte bara andra statliga bolag. 

Magdalena Ellfors nämner sedan flera riktlinjer/standarder som Vattenfall följer. Exempel på 
dem är miljövarudeklarationer EPD (Enviromental Product Declaration), ISO-standarder, Global 
Compact samt PACI (Anti korruption). 

Magdalena säger att hon inte var lika djupt involverad då som nu i redovisningen när GRI Guidelines 
2002 var aktuellt. Nu är de dock lite tydligare och redovisningen har blivit lättare och lättare över 
tiden. GRI riktlinjerna är dock ändå fortfarande något luddiga. En skillnad är att G3 används mer 
världen runt bland företag än Guidelines 2002. En annan skillnad mellan de två är att i Guidelines 
2002 var GRI management approach och indikatorerna mer sammanflätade. På vissa aspekter i G3 är 
det fortfarande så dock. 

Vad gäller framtida förändringar av riktlinjerna anser Magdalena Ellfors att G3 är spretigt (en 
konsekvens av att många grupper har gjort den tillsammans). Det får till följd att ungefär samma 
frågor ställs i flera olika delar. Magdalena skulle uppskatta mer tydlighet. Det är också i dagsläget 
svårt att fullständigt redovisa vissa indikatorer, som ett exempel nämner hon ”All påverkan på 
ekologisk mångfald” som är mycket svårt att svara på för ett företag i Vattenfalls storlek. Vattenfall 
har lagt mycket arbete på att tolka vad indikatorerna betyder för det egna företaget. 

Hon skulle dessutom vilja se att de balanserade det bättre, idag är det en ekonomisk, en miljö och 
fyra stycken sociala kategorier på prestandaindikatorer. 

Vattenfall har utgått ifrån GRI Electric Utility Sector Supplement men Vattenfall följer den inte fullt ut 
enligt den tidigare publicerade pilotversionen enligt Magdalena Ellfors. Det kom nyligen ut en 
fullständig version som Vattenfall måste följa för att fortsätta vara kvar på A-nivå (se figur 1) 
redovisningsmässigt. För Vattenfall är det svåraste med att göra en hållbarhetsredovisning att 
avgränsa vad som ska vara med och vad som inte ska vara med. Olika frågor står på 
dagordningen i världen. Vissa miljöfrågor är aktuella i Sverige, som till exempel brunkolsdebatten 
medan andra frågor är mer aktuella i andra länder I Tyskland diskuteras istället kärnkraften 
mycket. 

Välgörenhet 
Vattenfall sponsrar idrott på lägre nivåer, till exempel lokala fotbollslag. Det finns en intern 
sponsringspolicy.  

Mycket sker på lokal nivå och är därför svårt att beräkna hur mycket. 195 miljoner kronor är den 
bekräftade siffran per år, dock är den troligtvis högre på grund av ovanstående.  

Revision/Granskning 
Som statligt bolag måste Vattenfall ha en extern granskning. Det är första gången i år. 
Granskningen har utförts av Ernst & Young. Vattenfall ser stora fördelar med att ha en extern 
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granskning av hållbarhetsredovisningen. Kvalitén höjs mycket genom granskningen delvis på grund 
av att de som ”påstår” något måste kunna stå för det också. Kommunikationen internt blir bättre 
och tydligare. Det blir bättre självkontroll och bättre kvalité. Revisorerna hittade inte mycket att 
anmärka på. Revisorerna granskar dock inte alla delar. Det återstår att se vilka effekter 
granskningen får på sikt. 

Den löpande uppföljningen av hållbarhetsredovisningen sker i huvudsak i fyra olika steg: 

Externa intressenter utvärderar enligt enkät som Vattenfall tar fram, Intern utvärdering bland 
medarbetarna, CSR Europe utvärderar rapporten och rapporten är GRI-kontrollerad, dock står det 
inte med i hållbarhetsredovisningen poängterar hon.  

4.1.3.2 VATTENFALL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2005 

Rapporten inleds med en presentation av Vattenfall och vilken verksamhet de har i de nordiska 
länderna, Tyskland och Polen. Olika nyckeltal för utsläpp, försäljning, investeringar, antal anställda, 
värmeutvinning och energiutvinning presenteras också i jämförelse med föregående års siffror. 

Efter inledningen följer hur Vattenfall har gjort sitt upplägg av sin CSR-rapport och den är indelad i tre 
olika huvuddelar: What we want, What we are doing och What we have achieved. 

What we want 
Kapitlet inleddes med Vattenfalls ”Vision for Sustainability”. I detta kapitel börjar Vattenfall med att 
förklara vad de menar med hållbar utveckling. Vattenfalls tolkning av begreppet hållbar utveckling 
följer Brundtlandrapporten som säger att ”Sustainable development is development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs”. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 2) 

Vattenfall tar också upp tre viktiga aspekter som är viktiga för bolagets filosofi och hållbar utveckling: 
”Number one for the economy, the environment and the customer”. (Vattenfall Corporate social 
responsibility report 2005, 2006, s 2) 

Vattenfall tar också upp att det är en byteshandel mellan att producera energi och vilka 
konsekvenser det får för miljön. Konsekvenserna av verksamheten måste förhandlas fram 
tillsammans med samhället. Ramverket definieras av regleringar och marknadskrafter.  Vattenfall 
anser att marknadsekonomi är det bästa instrumentet för att uppnå en balans mellan skiftande 
intressen. Ett försiktigt reglerat ramverk är enligt Vattenfall nödvändigt för att få rättvisa villkor och 
för att uppnå gemensamma ambitioner och mål.  (Vattenfall Corporate social responsibility report 
2005, 2006, s 2) 

Under ”Comments from the CEO” går Vattenfalls VD igenom vilken förändring som har skett i 
synsättet på att utvinna energi ur naturen med hur utveckling har gått med ett hållbarhetssynsätt, att 
hitta balansen mellan att använda och bevara resurser. Det fastslås att den största utmaningen för 
Vattenfall är klimatförändringen. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 3) 

Vattenfall arbetar med sin ”star strategy” för att öppna målet att uppnå ett hållbart samhälle. Den 
strategin fokuserar på följande fem punkter: Number one for the customer, number one for the 
environment, employer of choice, continued profitable growth och benchmark of the industry. 
Vattenfall har utvecklat en modell som alla länder kan använda för att minska utsläppet av koldioxid. 
Modellen bygger på utvecklingen under 100-år och presenteras mer utförligt längre fram i CSR-
rapporten. Det fastslås också att det i slutändan är politikerna som bestämmer vilken modell som ska 
användas men att det är industrin som måste stå för investeringar och utvecklingar av tekniken som 
ska användas. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 4) 
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Det är tredje året som Vattenfall publicerar en CSR-rapport och första gången som de använder 2002 
GRI Guidelines. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 5) 

What we are doing 
Under detta kapitel beskriver Vattenfall hur de har arbetat med sex stycken olika CSR-ämnen. 

CURBING CLIMATE CHANGE 
Inledningsvis fastslås att växthusgaser hotar jordens klimat och att ökade utsläpp av koldioxid leder 
till ändrade förutsättningar på jorden. Utsläpp av koldioxid är ett resultat av förbränning av fossila 
bränslen och de största utsläppen kommer från transport och energisektorn. Vattenfall tar upp 
Kyotoprotokollet och att det är ett första steg att motverka klimatförändringen. 

Tre faktorer är speciellt viktiga i Vattenfalls dagliga arbete för att motverka klimatförändringen: 

• Att göra befintliga verk mer effektiva 
• Utveckla metoder att fånga in utsläppen 
• Öka utbudet av energiframställning med låg eller inga utsläpp av koldioxid. 

(Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 12) 

SAFEGUARDING THE NUCLEAR FUEL CYCLE 
Vattenfall beskriver hur många reaktorer och kärnkraftverk de har i sin verksamhet. De tar också upp 
en incident som hände vid en av reaktorerna under rapporterings året. (Vattenfall Corporate social 
responsibility report 2005, 2006, s 16-17) 

KBS-3 metoden för slutförvarning av kärnbränsle ges mycket utrymme i detta kapitel. Vattenfall visar 
grafiskt och beskriver i flera textstycken hur slutförvaringen ska gå till i tunnlar under jorden. De tar 
även upp vilka risker det är förknippat med projektet och när det är tänkt att det ska börja byggas. 
(ibid) 

INVESTING IN RENEWABLE ENERGY 
Vattenfall fokuserar primärt på en satsning på vatten-, vindkraft och biobränsle när det kommer till 
förnyelsebar energi.  I detta avsnitt beskrivs bl.a. byggandet av en av Europas största 
vindkraftsparker.  (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 18) 
Den heter Lillgrund och är Sveriges största vindkraftspark. Den kommer bestå av totalt 48 stycken 
vindkraftverk när den är klar. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 19) 

Framtida energiutvinning behandlas också och Vattenfall tar upp tekniken med havsenergi genom 
vågor. De visar grafiskt hur energiutvinningen går till och det anges att Vattenfall studerar dessa 
metoder. Även andra tekniker förutom vågenergi studeras som t.ex. hur vattenkraft kan göras mer 
effektiv. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 20) Vattenfall visar också 
grafiskt hur deras utbud av verk med förnyelsebar energi ser ut och vart de är placerade. (Vattenfall 
Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 21) 

SECURING ENERGY SUPPLY TO CUSTOMERS 
Avsnittet handlar om hur Vattenfall arbetar med att säkra energileveransen till sina kunder, det vill 
säga hushåll och företagen.  För att få en tillförlitlig leverans av el tror Vattenfall på en mix av 
produktionssätt. Vattenfall tar också upp vilka investeringar de har gjort inom olika områden för att 
kunna erbjuda en säkrare leverans av el till sina kunder. (Vattenfall Corporate social responsibility 
report 2005, 2006, s 22)Även framtida planerade investeringar tas upp (Vattenfall Corporate social 
responsibility report 2005, 2006, s 23). Vattenfall fortsätter sen med att redovisa kortfattat att de har 
ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola för att komma fram till ett framtida uthålligt 
energisystem. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 24) 
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UTILISING FOSSIL FUELS EFFICIENTLY 
Vattenfall tar i detta avsnitt upp att fossila bränslen kommer spela en fortsatt viktig roll för 
energiutvinning, de tar upp vilka negativa/dämpande aspekter som finns på alternativen till fossila 
bränslen.  (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 25) 

Vattenfall uppskattar och visar sedan hur tillgången och priset på olika fossila bränslen ser ut och hur 
prisutvecklingen har varit. De tar också upp hur minskningar i utsläpp kan ske om gamla 
kolkraftverk/gaskraftverk ersätts med nya. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 
2006, s 26) 

I detta avsnitt i CSR-rapporten tas det även upp ett textstycke med personalfrågor vid ett 
kolkraftverk i Tyskland och behovet av nyrekrytering.  Vattenfall nämner också sitt arbete med att få 
ungdomar att söka sig till bolaget. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 27) 

Vattenfall tar upp Capture and Storage Solutions (CSS-teknik) för att minska utsläppen av koldioxid 
och Vattenfall tror detta är helt nödvändigt för att uppnå en kraftig minskning av utsläppen till 2050. 
Vattenfall har börjat bygga en pilotanläggning i Tyskland. Där ska CSS-tekniken testas och utvärderas. 
Vid CSS-anläggningar fångas koldioxiden upp och renas, Vattenfall visar grafiskt hur detta kan ske 
genom att pumpa ner den i marken. Utöver bygget av pilotanläggningen fortsätter Vattenfall att 
forska kring att minska utsläppen av koldioxid både innan och efter förbränning. (Vattenfall 
Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 27-29) 

I detta avsnitt presenterar också vattenfall sin electricity generation mix för 2005. I den visas 
Vattenfalls procentuella uppdelning av elproduktion och vilka metoder som används:  

• Fossila bränslen: 40 % 
• Kärnkraft: 36,5 % 
• Vattenkraft: 22,8 % 
• Övrigt: 0,7 % (inkluderar t.ex. vindkraft och solenergi mm) 

(Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 25) 

LEADING THE ENERGY SECTOR 
Vattenfall tar upp att de numera verkar på en allt mer öppen marknad som sträcker sig över landets 
gränser. Fokus har flyttats till en europeisk marknad och Vattenfall tar upp den avregleringsprocess 
som sker i Europa.  (Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 30) 

Vattenfall lyfter fram att en avreglerad elmarknad är bra både för kunder och miljö då det skapar en 
bättre konkurrens. De tar även upp den kritik som har riktats mot Vattenfall att framgången för 
bolaget beror på att de ska ha verkat på en icke-effektiv marknad. (Vattenfall Corporate social 
responsibility report 2005, 2006, s 30) 

Vattenfall beskriver också hur de har arbetat med sina kunder för att de ska göra energibesparingar 
och olika effektiviseringar. Målet är att minska kostnaderna eller öka intäkterna för bolagen de 
samarbetar med. Exempel tas upp från norden och övriga Europa på hur Vattenfall har arbetat med 
några av sina kunder och vad det fått för effekter. (Vattenfall Corporate social responsibility report 
2005, 2006, s 32) 

Antikorruptionsarbete tas också upp och Vattenfall har undertecknat ett antikorruptionsinitiativ 
under året. Vattenfall har också arbetat med ett antikorruptionsprogram för sina anställda som har 
mycket externa kontakter. Utbildningen har bestått av en utbildningsdag med fallstudier. (Vattenfall 
Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 33) 
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Eftersom en av Vattenfalls målsättningar är att vara ”Number one for the Customer” är förbättrade 
kundrelationer något som är viktigt för bolaget. Vattenfall anger sitt mål till att utöka 
marknadsandelarna med det dubbla. Vattenfall tar också upp här de arbetar med att bygga 
långsiktiga kundrelationer genom att ge exempel på avtal som har använts för att locka kunder. (ibid)  

What we have achieved 
I detta kapitel i CSR-rapporten presenterar Vattenfall sina kvalitativa och kvantitativa data. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 34)Vattenfall presenterar sina resultat 
under de tre kategorierna enviromental (miljö), social (sociala) och economic (ekonomiska). 
Vattenfall presenterar också sin ägarstruktur i detta kapitel. (s 36) I rapportens sista sidor följer ett 
GRI content index vilket hjälper läsaren att hitta i rapporten. Totalt presenterar Vattenfall att de 
redovisar följande prestandaindikatorer: 

MILJÖ: 8 stycken rapporterade och 7 stycken delvis rapporterade.  
SOCIALA: 25 stycken rapporterade och 3 stycken delvis rapporterade. 
EKONOMISKA: 5 stycken rapporterade och 2 stycken delvis rapporterade. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 78-79) 

Se vår sammanställning i tabell 6 på sidan 62. 

Stakeholders 
Vattenfall anger sina intressenter till fyra olika huvudgrupper. Dessa är: Samhället, Kunder, Interna 
och Finansiella. Dessa fyra huvudgrupper delas sedan in i olika undergrupper: 

• Samhället: Lokalbefolkning, medborgare, potentiella medarbetare, media, politiker, myndigheter 
och NGO:s. 

• Kunder: Privata kunder, företagskunder 
• Interna: Anställda och interna representanter 
• Finansiella: Ägare och investerare 

(Vattenfall Corporate social responsibility report 2005, 2006, s 71) 

4.1.3.3 VATTENFALL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2008 

Vattenfalls hållbarhetsredovisning 2008 är indelad i tre stycken huvudkategorier: ”What we want”, 
”What we do” och ”What we have achieved”. 

What we want 
Under den första kategorin What we want har Vattenfall redovisat två stycken underkategorier: 
CEO’s comments och Vattenfall’s vision for sustainability. 

CEO’s comments 
Under CEO’s comments skriver bolagets VD Lars G. Josefsson om Vattenfalls arbete för hållbar 
utveckling. I inledningen deklareras att det i Vattenfalls årsredovisning beskrivas vart Vattenfall 
investerar i för projekt för framtidens energiproduktion medan CSR-rapporten för 2008 fokuserar på 
områden som Vattenfalls intressenter ofta har frågor och åsikter om. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 1) 

Vattenfall har under 2008 antagit en strategi för att skapa renare elektricitet och uppnå 
målsättningen. I CEO’s comments nämns också Vattenfalls vision för klimatarbetet. Det går ut på att 
till 2030 halvera utsläppet av koldioxid per kWh från elproduktionen jämfört med 1990. Det 
långsiktiga målet är att till 2050 vara ett helt klimatneutralt företag. (Vattenfall Corporate social 
responsibility report 2008, 2009, s 1) 
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För att uppnå målen som organisationen satt upp måste Vattenfall enligt de själva utvecklas inom 
flera områden. Flera energikällor än idag måste nyttjas och nya tekniska lösningar måste 
introduceras. En teknik som tas upp är ”Carbon Capture and Storage” (CSS) som i framtiden kan spela 
en viktig roll att reducera utsläppen av koldioxid från kraftverk vilka använder sig av fossila bränslen. 
Denna teknik är dock i nuläget i utvecklingsstadiet. (Vattenfall Corporate social responsibility report, 
2008, s 1) Viktiga delar i energiproduktionen i framtiden kommer också vara vattenkraft, vindkraft, 
biobränsle, havsenergi. Även kärnkraften kommer vara en fortsatt viktig faktor för Vattenfalls 
elproduktion. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 2) 

Vattenfall behöver politisk hjälp för att uppnå målen och de eftersöker ett globalt prissystem för 
koldioxidutsläpp. Detta skulle enligt Vattenfall leda till ökade investeringar i klimatneutral 
energiproduktion. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 2) 

Combating Climate Change är ett projekt som Vattenfall startade under hösten 2008 för att väcka 
opinion för ett globalt prissystem för koldioxidutsläpp, stöd för klimatsmart teknologi och klimatkrav 
på produkter . Vattenfall har gjort reklam i flera Europeiska länder där personer uppmanades att 
skriva på Vattenfalls manifest. 235 000 personer hade skrivit på uppropet vid slutet av januari 2009. 
Manifestet ska presenteras inför FN på deras konferens i Köpenhamn under hösten 2009. (Vattenfall 
Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 2) 

Vattenfall har under 2008 skrivit under Global Compact och tänker införliva dessa principer i 
strategin, företagskulturen och den dagliga verksamheten. (ibid) 

Positive/negative events in 2008 
Mellan CEO’s comments och Vattenfall’s vision and strategy for sustainability tar Vattenfall upp tre 
positiva och två negativa händelser för bolaget under 2008. De tre positiva är för Vattenfall att 
investeringar har gjorts i ny teknik, att ett nytt värme/kolkraftverk får börja byggas i Tyskland och att 
kundernas belåtenhet med Vattenfall har ökat. De två negativa händelserna vilka tas upp är att 
kärnkraftverk varit avstängda i Tyskland och att ett projekt för vattenkraft har stoppats i Sverige. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 3) 

Vattenfall´s vision and strategy for sustainability 
Vattenfall anger att visionen för bolaget är att vara ett ledande europeiskt energibolag. För att uppnå 
en hållbarutveckling anser Vattenfall att ekonomisk styrka är väldigt viktigt för att skapa förbättringar 
socialt och miljömässigt. 

För att säkerställa den uppsatta visionen har Vattenfall utarbetat fem strategiska punkter vilka de ska 
arbeta med. Dessa är: Number one for the customer, number one for the environment, profitable 
growth, benchmark for the industry och employer of choice. Satsning på dessa fem områden ska 
fungera som ett viktigt verktyg för att skapa framtida värden och för hållbarutveckling: 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 4) 

• Number one for the customer 
Den ambitionen går ut på att öka kundernas attityd och marknadsandelarna.  Målet är att 2011 
ha en kundbelåtenhet på 69 % och det långsiktiga målet är 70 %. GRI indikatorn för att se 
utvecklingen av detta är PR 5. 

• Number one for the environment 
Handlar om att utveckla mixen av produktionssätt för en renare energi. Det kortsiktiga målet för 
Vattenfall är att till år 2011 minska utsläppen med 2 % i förhållande till 2009 års siffror, detta 
motsvarar totalt ca två miljoner ton koldioxid. Det långsiktiga målet är att till 2030 minska 
utsläppen med 50 % i jämförelse med nivån 1990. GRI indikatorerna som kopplas till detta är EN 
16 och EN 20. 
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• Profitable growth 
Vattenfall vill ha en ökad tillväxt genom expansion, affärsutveckling och uppköp inom 
prioriterade marknader. Målet är att öka med 17 TWh från 2008 års värde till 2011. Det framtida 
målet är att ha 10 % av marknadsandelarna i Europa. GRI indikator för detta område är EC 1. 

• Benchmark for the industry 
Vattenfall vill sträva efter en bättre produktivitet och bättre grupp synergieffekter. Målet är att 
öka produktiviteten med 11 % från värdet 2006 till 2010 vilket skulle leda till en 
kostnadsminskning på fem miljarder kronor. Långsiktiga målet är att höra till den övre kvartilen 
inom energiindustrin. GRI indikatorn för denna målsättning är Vattenfalls EU 18.  

• Employer of choice 
Vattenfall vill rekrytera, behålla och utveckla sina anställda för framtiden. Genom att genomföra 
mätningar internt vill Vattenfall uppnå en siffra på 76 % på sin ”Commitment score” år 2011 och 
det långsiktiga målet är 81 %. GRI indikatorer för att visa denna utveckling är HR 4, LA 7, LA 10 
och LA 13. 

(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 5) 

What we do 
I hållbarhetsredovisningens andra del i rapporten tar Vattenfall upp fem områden där investeringar 
har gjorts för att stödja en hållbar utveckling för samhället. (Vattenfall Corporate social responsibility 
report 2008, 2009, s 5) 

The challenges of investing in new energy 
Vattenfall beskriver här investeringar som har gjorts för att uppnå Vattenfalls mål till 2030. De 
fastslår att utmaningen ligger i att erbjuda energi som har en acceptabel påverkan på miljön/priset 
som kunder och samhället är beredda att betala. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 9) 

Vattenfall presenterar sedan sin generationsmix för 2008 som visar hur elektricitet genereras per 
produktionssätt. För året 2008 är siffrorna: Fossila bränslen 47 %, Kärnkraft 28 %, Vattenkraft 24 % 
och Vindkraft 1 %. För att visa hur den generationsmixen måste förändras till 2030 visar även 
Vattenfall hur den måste vara uppbyggd då: Kärnkraft 22 %, Kol 20 %, Fossila bränslen med CCS-
teknik 16 %, Vindkraft 12 %, Vattenkraft 12 %, Havsenergi 8 % och Biogas 6 %. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 11) 

Vattenfall visar hur investeringarna på varje energiproducerande metod måste förändra sig i procent 
från 2008 till 2030 för att målsättningen ska uppnås. Vattenfall väljer också att lista varje metod med 
vilka fördelar och nackdelar de innebär för miljön och vilka kostnader de har. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 11-13) 

Coal-based power - New and improved 
Vikten av kolkraftverk och utvecklingen av den nya Carbon Capture and Storage (CCS) tekniken tas 
också upp i flera avsnitt i denna del av rapporten. Vattenfall visar också vilka energisystem som 
genererar ström i länderna som Vattenfall har verksamhet i. Moorburgkraftverket som byggs i 
Tyskland ges också mycket utrymme. Vattenfall tar både upp vilka positiva effekter som Moorburg 
får och även de negativa åsikter runt omkring det som har presenterats av olika NGO-grupper. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 14-17) 

Technology as a tool for reducing emission 
Vattenfall fortsätter sedan med att ta upp nya tekniska framsteg och listar vilka tekniker som 
används för att rena utsläppen vid framställning av energi. Nyförvärvade anläggningar som saknar 
dessa tekniker arbetar Vattenfall med att bygga in dessa tekniker. Vattenfall fastslår också att den 
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största utmaningen inte är utsläpp av svavel och kväve utan utsläppen av koldioxid. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 21-24) 

Efficient use of nuclear fuel 
Kärnkraften behandlas därefter i CSR-rapporten. Vattenfall tar där upp sitt arbete med att förbättra 
effektiviteten med att utvinna energi ur uranet. Detta sker på två olika fronter, dels genom att 
uppmuntra leverantörer att ytterligare utveckla bränslet och genom att Vattenfall internt arbetar 
med att optimera användandet av bränslet. Vattenfall lyfter fram att de har en viktig roll som köpare 
är viktig och anger att de ställer både miljömässiga och sociala krav på sina leverantörer. För mer 
information om detta anvisar Vattenfall till sin CSR-rapport från 2007. (Vattenfall Corporate social 
responsibility report 2008, 2009, s 29) Vattenfall fortsätter med att redovisa hur långt de har kommit 
för att förbättra bränsleeffektiviteten och att de att sparat in 1500 ton uran genom förbättringar 
mellan 1980-2008. Den framtida utmaningen för Vattenfall anges till att fortsätta göra förbättringar 
för att kunna utvinna ännu mer energi ur uranet utan att förbruka större mängder. (Vattenfall 
Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 30) Fyra stycken olika metoder för att förbättra 
bränsleeffektiviteten anges och dessa är att optimerade reaktorer, förbättrat material och 
bränslekonstruktion, högre uranberikning och optimerad bränsledesign. (Vattenfall Corporate social 
responsibility report 2008, 2009, s 31) 

A diverse Vattenfall performs better 
Det avslutande avsnittet i den andra delen av Vattenfalls CSR-rapport handlar om deras arbete med 
mångfald och Vattenfall beskriver sitt arbete mot olika former av diskriminering. De anger också sina 
målsättningar relaterade till mångfald. Den första målsättningen som anges är att öka andelen 
kvinnliga chefer så att det finns lika många kvinnliga chefer procentuellt som det totalt finns kvinnliga 
medarbetare i förhållande till män. Ett annat mål som Vattenfall satt upp är få en mer välbalanserad 
åldersstruktur hos sina anställda och att de anställda ska återspegla olika kulturer som finns 
representerade i samhället de verkar där Vattenfall har verksamhet. Där finns det enligt Vattenfall 
hinder med lagstiftning som förbjuder insamling av data angående anställdas etiska bakgrund. 
Vattenfall listar sedan olika fördelar som mångfald innebär för bolaget, t.ex. att mångfald hos 
medarbetarna hjälper till underlätta att förstå olika kundgruppers önskemål och behov. (Vattenfall 
Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 33) 

Vattenfall redovisar att 17 procent av cheferna idag är kvinnor och att 25 procent av medarbetarna 
totalt är kvinnor. (Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 36) 

I detta avsnitt tar Vattenfall också upp skillnader i ekonomisk kompensation vid barnafödande och 
föräldraledighet i Sverige kontra Polen. Vattenfall redovisar att i Sverige får den anställde olika 
former av hjälpinsatser både från samhället och Vattenfall. I Polen erbjuds ingen sådan hjälp. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 34-35) 

Som avslutning av detta avsnitt redovisar Vattenfall kortfattat flera olika projekt/ initiativ som 
genomförts för att arbeta med mångfalden inom bolaget. Dessa delas av Vattenfall in i fyra olika 
kategorier: Koncernnivå, Tyskland, Polen och de nordiska länderna. Bland dessa kan nämnas olika 
former av nätverk för kvinnliga chefer, eftersökning av kvinnliga ingenjörer och initiativ mot 
mobbning och sexuella trakasserier.  (Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 
36-37) 

What we have achieved 
I denna del av hållbarhetsredovisningen redovisar Vattenfall sitt resultat och utfall av mätningar 
enligt GRI:s hållbarhetsindex. Vattenfall rapporterar enligt A+-nivå och rapporten är 3rd party 
checked. Vattenfall presenterar också kort vart i rapporten olika resultat presenteras. (Vattenfall 
Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 38-39) 
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GRI content index 
Vattenfall publicerar ett komplett GRI-index med hänvisningar till vart alla profilupplysningar och 
prestandaindikatorer redovisas i CSR-rapporten. Vattenfall har också presenterat vilka Global 
Compact principer som är relaterade till prestandaindikatorerna.  Därefter följer en omfattande 
redovisning av alla prestandaindikatorer som Vattenfall redovisar. Vattenfall redovisar totalt 7 
ekonomiska indikatorer, 25 miljömässiga indikatorer och 35 sociala indikatorer. Utöver detta 
redovisar Vattenfall även 15 antal sector supplements enligt Electric Utilities. 
 (Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 42-76) 

Se vår sammanställning i tabell 6 på sidan 62. 

Stakeholders 
Vattenfall anger sina intressenter till fyra stycken huvudgrupper och dessa är: Samhället, Kunder, 
Interna och Finansiella. Alla dessa huvudgrupper delas sedan in i flertalet underkategorier. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 79) 

Vattenfall har låtit göra två undersökningar där intressenter, både internt och externt, har fått 
rangordna frågor kring Vattenfalls verksamhet och hur viktiga de är. Resultatet publiceras i en tabell 
där Vattenfall presenterar tolv stycken frågor i rangordning. Vattenfall redovisar kortfattat vilken 
utveckling som skett inom bolaget på dessa frågor och anger vart i antingen årsredovisningen eller 
CSR-rapporten och dess GRI-indikatorer där mer information kan hittas. (Vattenfall Corporate social 
responsibility report 2008, 2009, s 40-41) 

Other contribution to society 
Vattenfall redovisar att de har spenderat 195 miljoner kr på välgörenhet och bidrag under 2008. 
Vattenfall redovisar ett par olika projekt som de anser vara viktiga och dessa delas in i fyra 
huvudkategorier: ”Humanity and ethics”, ”The Environment”, ”Culture and Sports” och 
”Community”. 

Under varje huvudkategori nämns sedan olika exempel på specifika projekt som Vattenfall varit 
involverade i. Bland dessa kan nämnas The World Childhood Foundation, Combat Climate Change, 
sponsring av idrottslag och sponsring av Tällberg forum. (Vattenfall Corporate social responsibility 
report 2008, 2009, s 81) 

Assurance report 
Vattenfalls CSR-rapport har granskats av Ernst & Young i enlighet med FAR SRS RevR 6. Granskning 
har skett på ett par angivna delar av CSR-rapporten. Revision har skett på två GRI-indikatorer och de 
inrapporterade utsläpp av koldioxid från alla verk inom ETS och två svenska verks utsläpp av 
koldioxid. Även har revision skett på utsläpp av svavel och kväve på två verk. 

Ernst & Young har inte hittat några felaktigheter på de undersökta och reviderade områdena. 
(Vattenfall Corporate social responsibility report 2008, 2009, s 82) 
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5. ANALYS 
 

Under den här delen sammanfattas den information vi har fått av respondenter och genom 
hållbarhetsredovisningarna i empirikapitlet med den information som har redogjorts för i 

referensramen. Sedan analyseras informationen kritiskt och jämförs. Vi har valt att disponera kapitlet 
efter intervjufrågornas sammanställning i empirikapitlet. 

 

 5.1 Atlas Copco 
CSR-rapporteringen 
I intervjun med Karin Holmquist framkommer att Atlas Copco använder sig av definitionen CR istället 
för CSR och med detta menas styrningen av företagets påverkan på samhälle och miljö. Externa krav 
ledde till att de började med hållbarhetsrapportering, enligt Karin. Tidigare har Atlas Copco gett ut 
miljörapporter och sedan 2001 har de redovisat hålbarhetsredovisningar.  

Den nya hållbarhetsredovisningen har ökat från 13 sidor 2005 till 19 sidor 2008. För båda åren har de 
haft integrerad hållbarhetsredovisning med årsredovisningen. Atlas Copco har från 2005 års 
hållbarhetsredovisning till 2008 gått över till att följa deras intressentmodell. Detta gör att strukturen 
på hållbarhetsredovisningen blir lättare att följa för intressentgrupperna som endast är intresserad 
av information relaterade till dem. Detta gör att det blir enklare och går snabbare för intressenterna 
att hitta den information som är relevant. Informationen har blivit mer utförlig i 2008 års 
hållbarhetsredovisning jämfört med hållbarhetsredovisningen från 2005. Atlas Copco skriver mer om 
varje område i hållbarhetsredovisningen och rapporten känns mer utförlig än den tidigare versionen 
vilket vi anser är positivt. De har också slutat att använda fyrklövern som symbol vilket kändes lite 
konstigt och onaturligt i den äldre rapporten från 2005. Helhetsintrycket för de två 
hållbarhetsredovisningarna är att de har utvecklats mycket och blivit betydligt bättre för 2008 än för 
2005. Lite kritiska är vi till att på flera ställen i båda årens hållbarhetsredovisningar nämns att t.ex. 
ökningar av miljöpåverkan beror på att nya verksamheter har införskaffats. Denna information 
stämmer säkerligen, men vi anser att det blir svårare att se om en förbättring eller försämring skett. 
De negativa delarna lyfts heller inte fram så tydligt i någon av rapporterna. I intervjun med Karin får 
vi reda på att det mest komplexa med att ta fram hållbarhetsredovisningar är de mjuka värdena i 
GRI:s index. Det de vill förbättra i framtiden med CSR-rapporteringen är att få den reviderad av ett 
revisionsbolag. Detta tror vi skulle skapa mer tyngd för deras rapportering. De vill också förbättra 
leverantörsutvärderingarna och ha olika miljömärkningar på deras produkter. 

Intressenter 
I kapitlet affärspartner i 2008 års redovisning anges affärspartners, vilket är en del av Atlas Copcos 
intressenter. De övriga ligger i separata kapitel som är indelade i samhälle och miljö, kunder, 
medarbetare samt aktieägare. I 2005 års redovisning så har de lagt in den mesta informationen om 
intressenter under kapitlet ekonomiskt resultat och de flesta intressenterna delas där upp i varsitt 
stycke.  Ingen uppradning sker av de viktigaste intressenterna i hållbarhetsredovisningen för 2005, 
dock så nämns de flesta både under intressentdialoger och under ekonomiskt resultat. 
Intressenterna nämns mycket mindre i den äldre redovisningen och de har både längre och bättre 
indelning i den nyare är vår åsikt. 

I 2008 anges dialogen med intressenter i början av hållbarhetsredovisningen, precis som i 2005, och 
har utvidgats lite med en tabell över diskussionerna med intressenterna. Intressentdialoger 
återkommer i rapporten för 2005 under kapitlet socialt resultat, där finns ett kort stycke där det 
anges att dialoger med lokala intressenter (universitet och hälsovårdsmyndigheter med flera) 
uppmuntras.  Exempel på intressentdialoger är ungefär samma i båda rapporterna vilket tyder på att 
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det är en kontinuerlig diskussion som förs med flera intressenter vilket vi tycker är positivt och får 
diskussionerna att utvecklas över tiden. 

Medarbetarna har ett eget kapitel i hållbarhetsredovisningen för 2008 vilket är en förbättring sedan 
2005 då de fick nöja sig med ett kortare stycke under ekonomiskt resultat, där endast den 
ekonomiska biten tas upp, samt ett par under socialt resultat. Vi tycker det är bra när företagen visar 
att medarbetarna är viktiga för företaget och föredrar därför upplägget i den nyare rapporten. I båda 
rapporterna inleds avsnittet om de anställda med Atlas Copcos vision om att vara First in Mind – First 
in Choice. Det är en sund inställning anser vi. Andelen anställda kvinnor har ökat med 2 procent 
mellan rapporterna från 15 till 17 procent och även andelen kvinnliga chefer har ökat till 13 procent 
från 9 procent. Dock så minskade både andelen kvinnor och andelen kvinnliga chefer mellan 2004 
och 2005. ”Den relativa delen kvinnliga medarbetar sjönk som ett resultat av avyttringarna” var den 
enda kommentaren om det. Vi tycker att det kanske ska förklaras lite närmare varför det blev så och 
vad som ska göras för att ändra utvecklingen. Vi tycker att det är bra att fler kvinnor anställs på Atlas 
Copco och hoppas att ökningstakten ökar i framtiden för att uppnå ett mer jämställt företag.  

Aktieägare har ett eget kapitel i 2008 års rapport medan de fick nöja sig med det korta stycket under 
kapitlet om det ekonomiska resultatet i 2005. Vi anser att det är bra att innehållet har utvidgats, i 
den äldre rapporten kändes det tunt. I den nyare så upplevs det som att investerarnas behov har 
undersökts lite mer och Atlas Copco är av uppfattningen att det är viktigt att ha ett bra 
hållbarhetsarbete för att locka investerare. Vi håller med det sista påståendet och tror att betydelsen 
kommer att öka mer och mer, dock kommer ett bra hållbarhetsarbete vara ett måste för alla företag.  

Kunderna har också ett eget kapitel i hållbarhetsrapporten från 2008, från 2005 anges de i ett stycke i 
kapitlet om ekonomiskt resultat samt i ett stycke under kapitlet socialt resultat. I båda 
redovisningarna anges att det är viktigt att vara en prioriterad leverantör till både befintliga och 
potentiella kunder. Kunderna har även de fått mer plats i den nya rapporten och i den indelas också 
arbetet efter de tre affärsområdena. Vi upplever det som en klar förbättring eftersom bara det 
absolut viktigaste togs med i den från 2005. I intervjun med Karin framkom att Atlas Copcos kunder 
inte uppvisar några större krav på hållbarhet för produkterna. Vi anser att det är lite konstigt att de 
inte gör det.  

Samma sak som ovan gäller för affärspartners, de har ett eget kapitel i den nyare rapporten och ett 
två kortare stycken i den äldre från 2005. I den från 2008 ingår ett längre stycke om 
leverantörsutvärderingar vilka endast nämns med någon mening i den från 2005. Vi tycker det är bra 
att leverantörsutvärderingarna får ett större omfång i den nyare redovisningen eftersom de är så 
pass viktiga för att garantera att leverantörerna följer policys och riktlinjer. 26 procent av det totala 
antalet leverantörer för Atlas Copco granskades under 2008. 

I hållbarhetsredovisningen för 2005 omnämns samhälle och miljö i kapitlet ”ekonomiskt resultat” 
kort. Efter det följer kapitlet om miljöprestanda där arbetet inom miljöområdet presenteras. Atlas 
Copco i samhället nämns också kort i kapitlet ”socialt resultat” där det sociala arbetet uppmuntras till 
att fortsätta utanför arbetsplatsen. Informationen om samhälle och miljö är nästan det enda 
området som får lika stor yta som i den nyare rapporten. Det är bra eftersom det är en väldigt central 
bit i hållbarhetsarbetet. Atlas Copcos produkter har mest miljöpåverkan när de används, inte när de 
produceras. Därför läggs mycket energi ner på att minska utsläppen och miljöpåverkan. Under 2005 
minskade Gruppens koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, förpackningsmaterial och avfall både totalt 
och i relation till kostnad för sålda varor vilket vi anser som väldigt positivt. 2008 har det också 
minskat i förhållande till kostnad för sålda varor. Dock har det ökat totalt sett på grund av tillväxt och 
förvärv. Vid företagsförvärv tar inte Atlas Copco med mänskliga rättigheter som en faktor utan de 
implementerar istället deras riktlinjer och policys så snart ett förvärv är gjort. Vi tycker denna policy 
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bör ändras då t.ex. de gamla ägarna till bolaget kan tjäna stora belopp på att bryta mot mänskliga 
rättigheter och att Atlas Copco indirekt bidrar till det. 

GRI-rapportering 
Atlas Copco väljer att endast publicera en sammanfattning av vad de anser vara de viktigaste 
prestandaindikatorerna längst bak i sin hållbarhetsredovisning för 2008. För ett komplett GRI-index 
får läsaren ladda ner det från deras webbsida. Vi anser att det hade varit bra om GRI-indexet hade 
funnits med direkt i rapporten för att underlätta för läsaren vart informationen finns i 
hållbarhetsredovisningen. Något vi anser vara bra med sammanfattningen är att Atlas Copco visar 
resultatutvecklingen över tiden på de utvalda prestandaindikatorerna. Tidsaspekten sträcker sig 
tillbaka till 2006 på de flesta av de angivna indikatorerna och till 2005 på några enstaka. Detta är 
enligt oss bra då läsaren snabbt och enkelt kan se utvecklingen och göra egna jämförelser över Atlas 
Copcos prestanda inom olika områden och därmed dra egna slutsatser över bolaget förbättringar 
eller försämringar. 

I hållbarhetsredovisningen från 2005 anges endast vilka sida de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
prestandaindikatorerna presenteras på utan att specificeras vilken av de olika GRI-indikatorerna som 
menas. Detta anser vi göra det svårt för läsaren att se vilka indikatorer som finns eller saknas i 
hållbarhetsredovisningen. 

Resultat och olika diagram rapporteras löpande i de olika avsnitten i hållbarhetsredovisningen 2008. 
De flesta diagrammen placeras längst ut på sidorna och är relaterade till den löpande texten. 
Eftersom hållbarhetsredovisningen delvis är integrerad i årsredovisningen presenteras också delar av 
resultatet utanför hållbarhetsredovisningen. 

Atlas Copcos hållbarhetsredovisning har blivit tredjepartsreviderade av KPMG som bekräftade att 
Atlas Copco redovisar enligt nivå A enligt GRI:s regelverk. 

Under intervjun med Karin framkommer att arbetet med GRI:s index har blivit lättare i och med att 
G3 infördes. Det var mer komplext att arbeta med det under Guidelines 2002. De skulle dock vilja se 
tydligare sociala indikatorer i nästkommande version av GRI:s riktlinjer. 

Välgörenhet 
Samma välgörenhetsdelar presenteras i stort sett under 2005 och 2008. Dock anser vi att de har blivit 
lite mer förklarade och givits lite djupare exempel under 2008. I hållbarhetsredovisningen för 2008 
redovisar Atlas Copco sitt arbete med organisationen ”Vatten åt alla” som drivs av medarbetarna. De 
samlar in pengar och bidrar med verktyg för brunnsborrning. Atlas Copco stödjer även lokala 
välgörenhetsprojekt stöds inom främst tre områden: utbildning, trygg uppväxt för barn och 
sjukdomsbekämpning. Atlas Copco anger att all välgörenhet ska ske under medellång eller lång tid. 
Undantaget är naturkatastrofer som t.ex. jordbävningen i Kina 2008.  

Något som påpekades vid intervjun var att bekämpning och vård relaterade till HIV/AIDS inte längre 
räknas som välgörenhet inom Atlas Copco eftersom det har utvecklat sig till en personalfråga. 

Revision 
Någon yttre revision har inte genomförts av Atlas Copcos hållbarhetsredovisning 2005 eller 2008 
vilket också framgår under intervjun.  Atlas Copco uppgav under intervjun att det inte var rätt 
ekonomiskt läge att göra den granskningen i år med tanke på det ekonomiska läget och den kostnad 
som det innebär. Atlas Copco vill gärna att den ska bli reviderad i framtiden.  
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5.2 ICA 
CSR-rapportering 
ICA använder precis som Atlas Copco begreppet CR istället för CSR när de talar om sitt 
hållbarhetsarbete och de hänvisar till ICAs Goda Affärer som är en utveckling på Global Compacts tio 
principer för gott uthålligt företagande. ICAs drivkrafter för att börja med hållbarhetsredovisning var 
för att få det i en sammanställd form och att visa öppenhet enligt Maria Smith. Under intervjun 
framkom att de har redovisat sitt hållbarhetsarbete i 14 år. 

Den största förändringen som har skett hos ICA är att de från 2005 års rapport har gått från att 
publicera en fristående rapport till att publicera en rapport integrerad i samma dokument som 
årsredovisningen. Sidantalet har minskat från 36 sidor till 21 sidor. En av anledningarna till 
minskningen är att en del av informationen presenteras i årsredovisningsdelen och ingår därför inte i 
hållbarhetsrapporten för att undvika repetition. Vi anser att det är bra eftersom den blev för mastig 
2005. Upplägget känns också bättre och lättare att hitta informationen i den nya för 2008.  

ICA:s upplägg i hållbarhetsredovisningen för 2008 presenteras i huvuddrag efter de fyra aspekterna 
på framsteg och arbete inom ekonomi, miljö och sociala frågor samt strategi. Den uppdelning skiljer 
sig från hållbarhetsredovisningen från 2005 som hade en huvudsaklig indelning med delarna hälsa, 
etik, medarbetare, miljö, kvalitet och styrning. En viktig skillnad är avsaknaden av ekonomiskt avsnitt, 
i hållbarhetsredovisningen från 2005, och den lilla ekonomiska informationen som ges är korta bitar i 
de andra delarna. Det kan också konstateras när GRI-indikatorerna gås igenom i 2005 och endast en 
av de ekonomiska indikatorerna redovisas i hållbarhetsredovisningen. De flesta redovisas istället i 
årsredovisningen samt verksamhetsberättelsen.  

Det är väldigt mycket repetition genom rapporterna och vissa stycken som inte passar in under 
rubrikerna. Troligtvis för att de vill få ut sitt budskap och framhäva de positiva delarna extra mycket. 
Ibland är det dock motiverat. Det skrivs mycket mer om vad som sker i Sverige än på de övriga 
marknaderna i Norge och i Baltikum. En jämnare fördelning vore att föredra enligt oss. 

Några andra skillnader är lite ändringar i formuleringen av ICAs Goda Affärer mellan 2005 och 2008 
men med samma innebörd. Sedan finns en formulering som lyder ungefär så här, under 2008 fick ICA 
ökningstakten av de totala utsläppen av kända växthusgaser att avstanna. Det låter bra först, men 
när man tänker på innebörden så betyder det alltså att de har lyckats med att se till att ökningarna 
inte ökar, det vill säga att det fortfarande ökar trots allt. Det kan inte anses som ett bra resultat och 
förhoppningsvis blir det bättre i fortsättningen. I hållbarhetsrapporten från 2005 säger de också att 
”större delen av ICAs 30 leverantörer av EMV i Asien har informerats om de nya kraven som ställs 
från ICA.” Vi anser att alla borde informeras så snabbt som möjligt om de nya kraven. 

Skillnaderna påverkar jämförbarheten över tiden något men vi anser att ICA:s hållbarhetsredovisning 
har förbättrats med den nya indelningen eftersom det har blivit lättare att hitta information i den, 
samt att texten har blivit enklare att läsa. 

Det som har förändrats med ICAs CSR-arbete är att de har fått ökade krav på sig och att 
organisationen har växt. Debatten som vi har upplevt runt ICA är främst frågor om rödlistad fisk och 
köttfärsskandalen som skedde 2007. Vi ser även att kraven har ökat och det är alltid positivt i ett 
samhällsperspektiv. Dock så anser vi att det är konstigt att inte köttfärsskandalen, som skedde i 
slutet av 2007, nämns mer i hållbarhetsredovisningen för 2008 och vilka åtgärder som har gjorts för 
att komma tillrätta med problemet. Ingenting nämns heller under intervjun om denna händelse. 

I vår intervju med Maria angavs att det mest komplexa med att ta fram en hållbarhetsredovisning är 
att bestämma vad som ska vara med i redovisningen. Förbättringarna de vill göra är att få mer 
koppling till det finansiella, vilket även har skett från 2005 till 2008.  
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Intressenter 
I ICAs hållbarhetsrapport för 2005 så nämns intressenterna främst i stycket ”intressentdialoger” som 
är en bit i etikavsnittet. För 2008 så ligger det istället som en del i ”styrningsavsnittet” men 
intressenterna dyker upp lite var stans i redovisningen, framförallt leverantörerna. 
Hållbarhetsrapporten för 2005 innehåller väldigt lite information om vilka de viktigaste 
intressenterna är och det är allmänt ganska lite information i jämförelse med 2008. De intressenter 
som nämns är kunder, leverantörer, myndigheter, kommuner, fack och miljöorganisationer. 2005 
innehåller främst information att ICA försöker ha en god dialog med intressenterna och håller därför 
regelbundna möten med bland andra miljö-, konsument- och människorättsorganisationer och att 
ICA vann Grand Prix för bästa kundkontakt i klassen ”Detaljhandel i Sverige” igen. Vilket självklart är 
bra och uppskattas säkerligen av kunderna. Vi anser att det har blivit mycket bättre och tydligare 
information om intressenter i 2008 års redovisning. I styrningsavsnittet anges de viktigaste 
intressenterna kunder, medarbetare, ägare, de fria ICA-handlarna i Sverige, franchisetagarna i Norge, 
leverantörer, myndigheter och ett flertal ideella organisationer, vilka också angavs av Maria på 
intervjun och under stycket är en ruta med en sammanställning av intressenternas förväntningar på 
ICA. Vi kan konstatera att intressenterna bidrar positivt, inte minst kunder och även andra som till 
exempel myndigheter. Det är en utmaning att möta alla dessa intressenters behov, säger Maria.  

I 2008 års hållbarhetsredovisning anges också vilka krav som ICA ställer på sina leverantörer. Dessa är 
också uttryckta i avtal. Vad som händer med leverantörer som inte uppfyller kraven är avtalsreglerat 
och bedöms från fall till fall. Kraven ska uppfyllas, men de försöker först tänka på vilken som är den 
bästa vägen, är det att bryta samarbetet eller att utfärda en åtgärdsplan? Det beror vad som har hänt 
och relationen till leverantören. Om leverantören visar förbättringsvilja så är det positivt, annars 
avslutas samarbetet säger Maria. Vi anser att det är bra att de ställer krav och tycker det är viktigt att 
kontroller utförs för att säkerställa att leverantörerna verkligen gör som de säger. 

Under den första punkten ”mänskliga rättigheter” i avsnittet ”samhälle” i hållbarhetsredovisningen 
förklaras ICAs krav på leverantörerna. Eftersom ICA inte har några egna fabriker så engagerar sig ICA i 
frågor som socialt ansvar och arbetsrätt hos leverantörerna istället. FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter, barns rättigheter och ILO:s (International Labour Organization) kärnkonventioner är vad 
ICAs krav på leverantörerna baseras på. Vi anser att det är en bra grund att stå på. I policyn för 
affärsetik finns det riktlinjer för relationer med leverantörer och samarbetspartners angående mutor 
och gåvor, konkurrensrätt och aktieinnehav. Vi anser vidare att ICAs krav på leverantörerna är bra 
och det finns många exempel som visar att de har förbättrats.  

ICA är via Ahold medlem i BSCI som arbetar för granskning och förbättring av sociala förhållanden 
hos leverantörer i så kallade riskländer. ICA har en egen metod för social revision av leverantörerna 
och kraven ligger på samma nivå som i BSCI. ICA har också länge utfört revisioner hos leverantörerna. 
Målsättningen är att samtliga ICAs leverantörer av egna märkesvaror i riskländer ska vara socialt 
tredje- eller andrapartsreviderade (av ICA) år 2011. Det är mycket bra att målet är samtliga ICAs egna 
märkesvarors leverantörer. I framtiden får gärna liknande krav ställas mot andra leverantörer också.  

I rapporten för 2005 finns ett helt kapitel som handlar om medarbetarna på 3 sidor. För 2008 är det 
istället med i samhällskapitlet och är nedbantat till cirka 1,5 sidor. En förbättring som har skett i 2008 
års hållbarhetsredovisning är att medarbetarna sätts mer i centrum och där angavs mer direkt att de 
är navet i verksamheten. 2008 upplevs som lite lättare att ta till sig. I båda anges att medarbetarnas 
hälsa är viktigt, vilket naturligtvis är bra. Även mångfaldsarbetet tas upp i båda. Netto som såldes 
2007 låg bra till med andelen kvinnor bland de anställda (45 procent av tjänstemännen). Bland annat 
anges i 2005 att målet för det nya lagret i Helsingborg är 20 procent anställda kvinnor. Det är viktigt 
att uppnå mångfald, både sett till etnicitet och kön anser vi. I 2005 är det ett långt avsnitt som berör 
utbildning och internutbildning medan det i 2008 är betydligt kortare vilket är bra. ICAs 
arbetsmiljöpolicy blev reviderad och antagen i oktober 2004 innehåller riktlinjer om personal- och 
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arbetsmiljö. Det är alltid bra när riktlinjer och policys ses över för att om möjligt bli ännu bättre. ICA 
har också varit tvungna att minska medarbetarna under 2005 och 2006. ICA har som ambition att 
hjälpa de uppsagda med att hitta nya tjänster eller vidareutbildning, eller att stödja dem på annat 
sätt. Det är viktigt att stödja de anställda så gott det går och att vidareutbildning erbjuds är bra anser 
vi.  

För bland annat myndigheter och olika organisationer är hälsofrågorna viktiga och en kontinuerlig 
dialog förs också för att diskutera problemet. I båda rapporterna beskrivs arbetet med hälsofrågor 
utförligt. Det märks att det är en av de viktigare frågorna för ett dagligvaruföretag. ICA har bland 
annat sin hälsoserie ICA Gott Liv som de har sålt i flera år. Vi anser att arbetet inom detta område blir 
bättre och bättre samt att kunderna ställer högre och högre krav.  

Miljöavsnittet är naturligtvis omfattande och centralt i båda hållbarhetsredovisningarna. Många av 
ICAs intressenter är intresserade av miljöarbetet.  Ica anger bland annat att miljö och klimatfrågor 
har ökat kraftigt de allra senaste åren i sin redovisning från 2008. Kundernas medvetenhet och krav 
har ökat. ICA har lagt ner mycket kraft på det här området och kanske mest på sortimentet. Antalet 
ekologiska varor har ökat mellan rapporterna vilket vi tycker är bra. Det satsas även på miljömärkta 
produkter. Uppgifterna motsäger varandra mellan rapporten från 2005 och den från 2008 när det 
gäller vad som orsakar mest miljöpåverkan. 2005 anger de att det är transporterna och 2008 att ”den 
största klimatpåverkande faktorn är inte transporterna av varor, som många tror, utan butikernas 
sammanslagna energiförbrukning”. Det bör betyda att de har ändrat sina mätningar vilket har lett till 
ett mer korrekt resultat vilket är bra för att veta var det är viktigast att sätta in åtgärder. I 
redovisningen från 2005 läggs därför mycket utrymme på att förklara hur klimatpåverkan ska minska 
för transporterna. Om det finns någon ökning av utrymme i 2008 är det angående sortimentet 
annars känns miljökapitlet mer balanserat med lagom mycket från alla delarna. 

Intressenter för ICAs engagemang i närområden kan vara både kunder, myndigheter eller 
medarbetare till exempel. Tillsammans med Kuponginlösen fick ICA uppdraget att stå för 
betaltjänster i glesbygd efter att Svensk Kassaservice lades ner. ICA är även ombud för apoteket och 
systembolaget i glesbygd och erbjuder även banktjänster. Vid butiksetableringar samarbetar ICA med 
kommuner, regioner och myndigheter för att uppnå en god samhällsutveckling. Så låter det i 2008 
års hållbarhetsredovisning. I 2005 års är det två bitar i kapitlet etik som är motsvarande i den nyare 
rapporten. Nedläggningstakten av glesbygdsbutiker minskade 2005 vilket är positivt för alla som är 
beroende av dem. ICA var ombud för de ovanstående exemplen även 2005 vilket är en av 
anledningarna till minskningen av nedläggningarna. Även datorisering samt ICAs prisoffensiv var 
anledningar. Det är viktigt för tillväxten i Sverige att även glesbygderna har möjlighet att överleva och 
vi anser att det är bra att ICA har lyckats hindra utvecklingen som tidigare innebar cirka 100-125 
butiksnedläggningar per år. I 2008 års rapport sades inget om butiksnedläggningar i glesbygd vilket 
tyder på att problemet kanske har blivit mindre och att till exempel ombudsverksamheten har en 
positiv inverkan. Lokal sponsring och lokalt engagemang tas också upp i liknande omfattning i båda 
rapporterna. Vi anser att det är bra med den sortens engagemang och det är också bra att det riktas 
mot ungdomar.  

Kunderna och därmed även myndigheterna eftersträvar allt bättre produktsäkerhet. Leverantörerna 
får acceptera ICAs ökande krav. I rapporten för 2005 är det ett helt kapitel om kvalitet. För 2008 är 
det ett avsnitt i samhällskapitlet. Det mesta av det som är med i 2005 är även med i 2008 fast i 
mindre mängd. ICA är även med i Global Food Safety Initiative (GFSI) som sätter riktlinjer för att 
bedöma matsäkerheten hos leverantörerna. 2005 ställdes de kraven bara på leverantörerna av egna 
märkes varor. 2008 utökades det dock till att gälla alla leverantörer. Det anser vi är en positiv 
utveckling.  
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Ekonomisk utveckling är främst ägare intresserade av men även investerare, kunder, anställda med 
flera. I 2008 års rapport är det ett kapitel tillägnat ekonomi och för 2005 finns det inget ekonomiskt 
avsnitt som vi tidigare har nämnt. För att läsa om det var man tvungen att ha tillgång till 
årsredovisningen som är i ett annat dokument. Det är naturligtvis inte optimalt och det har blivit en 
klar förbättring. ICAs syn på ekonomin är att ett bra hållbarhetsarbete kommer att leda till långsiktigt 
lönsam tillväxt. Här presenteras flera organisationer som ICA samarbetar med till insamlingar för 
behövande. ICA fokuserar mycket på barnen, till exempel i samarbetet med World Childhood 
Foundation. Vi tycker att det är bra att de riktar sitt stöd mot barn. 

GRI-rapportering 
I rapporten för 2005 anger ICA att de vill börja rapportera enligt GRI:s riktlinjer inom ett par år och 
använder därför deras riktlinjer till att utforma hållbarhetsrapporten. 2008 har de börjat följa 
riktlinjerna till hållbarhetsredovisningen. De använder då den senaste versionen, nämligen G3. ICA 
har blivit tredjepartsreviderade och har fått betyget C+ efter GRI:s riktlinjer. Vi anser att en 
tredjepartsrevision ger mer tillförlitlighet över den angivna C-nivån av redovisningen. 

En av anledningarna till att ICA har högre värde 2005 än 2008 vad gäller redovisning av GRI:s 
prestandaindikatorer är att ICA 2005 även listade flertalet prestandaindikatorer som de inte tog upp, 
detta gör ICA inte i den senaste hållbarhetsredovisningen.  Detta är stor anledning till att ICA:s 
redovisade GRI-indikatorer har ett högre antal 2005 än vad det har nu. Vi anser att det blir mycket 
lättare för läsaren att ha det upplägget, trots att det kanske ser ut som att de redovisar mindre.  

Välgörenhet 
För 2005 års hållbarhetsredovisning presenteras viss välgörenhet under stycket humansponsring i 
etikskapitlet. Hållbarhetsredovisningen för 2008 innehåller ett avsnitt om gåvor och insamlingar. ICA 
är till exempel huvudsamarbetspartner till Cancerfonden i aktiviteter för forskning om cancer vilket 
anges i 2008. Sedan sker även samarbeten med World Childhood Foundation sedan lång tid tillbaka. 
Som på många andra stycken så anser vi att det är lättare att läsa den nyare redovisningen.  

Revision 
Hållbarhetsredovisningen för 2008 är översiktligt granskad av revisorerna från Deloitte. Ingen 
revision utfördes för 2005 års hållbarhetsredovisning eftersom inte GRI:s riktlinjer följdes fullt ut än 
då. Vi anser att det är bra att ICA har valt att få hållbarhetsredovisningen granskad av en extern 
tredje part, vilket ger mer trovärdighet till vad som sägs. Fördelarna med revision är enligt Maria att 
revision bland annat ger ökad öppenhet, högre trovärdighet och att det leder till ett bättre och 
effektivare arbete internt. Nackdelarna är att det krävs mycket resurser.  

5.3 Vattenfall 

CSR-rapportering 
Vattenfalla saknar en klar definition av vad CSR är för dem och Magdalena Ellfors hänvisar under 
intervjun till avsnittet om vision och strategi i hållbarhetsredovisningen. Vi tycker det vore bra om 
någon kort definition av begreppet CSR skulle finnas. 

Drivkrafterna till att börja med hållbarhetsredovisningar var att visa öppenhet och för att kunna 
förklara hela bilden över deras verksamhet. De har gjort hållbarhetsredovisningar sedan 2001-2002 
enligt Magdalena.   

Vattenfalls hållbarhetsredovisning var publicerad som en fristående rapport 2005 och är så även nu 
2008. Sidantalet har ökat från 80 sidor till 85 sidor. Anledningen till att Vattenfall har en fristående 
redovisning är att de till stor del har olika målgrupper berättar Magdalena. De förändringar som har 
skett med Vattenfalls CSR-arbete är att det har blivit ökade krav från intressenterna enligt 
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Magdalena. Vi har uppmärksammat debatten om Vattenfalls verksamhet i Tyskland och öppnandet 
av nya kolkraftverk som har bidragit till de ökade kraven.    

I referensrammen under GRI kan man läsa att jämförbarheten är viktig för att kunna jämföra 
företagets hållbarhetsredovisningar historiskt och med andra företag. Därför måste företaget 
sammanställa informationen konsekvent från år till år. Hållbarhetsredovisningen bör även ställas upp 
på ett liknande sätt layoutmässigt. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 76) 

Upplägget och layouten på Vattenfalls CSR-rapport är ungefär den samma 2005 som 2008. Detta är 
något som vi ser som positivt eftersom det gör det lättare för läsaren att hitta information och göra 
jämförelser på utvecklingen över tiden. Rapporten är indelad i tre huvuddelar med underrubriker. I 
den första delen presenteras VD sin syn på Vattenfalls CSR-arbetet och Vattenfall beskriver sin vision 
och målsättning relaterade till CSR-frågor. Under denna del ger Vattenfall en mer ingående bild för 
läsaren 2008 anser vi när de bl.a. beskriver sin femstjärniga modell mer ingående och kopplar 
målsättningen till olika prestandaindikatorer. 

Efter det inledande kapitlet följer kapitlet ”What we are doing” (2005) och ”What we do” (2008) där 
Vattenfall i sex (2005) respektive fem (2008) kapitel beskriver sitt arbete med CSR-frågor. 

Något vi kunnat se i vår undersökning är att en del frågor som togs upp 2005 har fått mera utrymme 
fram till den nu utgivna rapporten 2008. CCS-tekniken för att minska utsläppen av koldioxid nämns 
t.ex. kortfattat under 2005 men ägnas stor plats under 2008. Detsamma gäller för sociala frågor som 
knappt nämns alls under denna del i rapporten från 2005, men i rapporten från 2008 har ett helt 
kapitel ”A diverse Vattenfall performs better” tillkommit där Vattenfall tar upp sitt arbete med 
mångfald hos sina medarbetare. Anledningen till det kan vara att arbetet inom dessa frågor har 
utvecklats och mer information finns att rapportera eller att företaget vill lyfta fram just detta stycke. 
Det kan bero på att det är en positiv sak eller att företaget har valt att lägga fokus på just detta 
område. 

I hållbarhetsredovisningen ska företaget ta med både positiva och negativa resultat för företaget. Allt 
ska presenteras på ett så neutralt sätt som möjligt. (Larsson och Ljungdahl, 2008, s 75) Vi anser att 
det inte behöver vara något positivt för övriga samhället att dessa nya kolkraftverk byggs. 

I CSR-rapporten från 2008 lyfter Vattenfall flera olika delar som även är negativa för bolaget. Denna 
rapportering har ökat och lyftas fram mer tydligt sedan 2005 års CSR-rapport. Enligt vår mening är 
det positivt att läsaren av rapporten kan bilda sig en egen uppfattning och det skapar också en högre 
trovärdighet över rapporten när inte enbart positiva saker lyfts fram.  

I intervjun med Magdalena fick vi veta att det mest komplexa med att sammanställa CSR-rapporten 
är att göra de avgränsningar som krävs för att avgöra vilken information som ska ingå. De 
förbättringar som Vattenfall vill göra i framtiden är att göra den layoutmässigt bättre och de vill även 
ha en djupare kommunikation med sina intressenter. De diskuterar också att göra en integrerad 
hållbarhetsredovisning med årsredovisningen enligt Magdalena. Att ändra till en integrerad skulle 
vara att föredra enligt oss, dock skulle en svår avvägning om vad som skulle ingå behöva göras 
eftersom det är väldigt omfattande nu. Viss information, t.ex. ekonomi, redovisas dubbelt vilket inte 
skulle behövas med en integrerad. 

Intressenter 
Vattenfall anger samma intressenter i båda sina CSR-rapporter som vi har undersökt. Kunder ställer 
stora krav på Vattenfall.  Vid intervjun med Vattenfall framkom också att studenter och etiska 
investerare är intressenter av Vattenfalls CSR-rapport. Vi anser att just etiska investerare kan komma 
att få bolagen att satsa ännu mer på CSR-arbete/redovisning i framtiden. Vattenfall har börjat arbeta 
mer med en uppförande kod mot sina leverantörer de senaste åren och de är baserade på Global 
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Compacts principer, vilket framkom under vår intervju med Vattenfall. Vattenfall angav också i 
intervjun att man i första hand försöker diskutera med leverantörer om tveksamheter skulle uppstå 
runt CSR-frågor innan kontrakt sägs upp. 

 Något som inte fanns med i CSR-rapporten från 2005 men som finns med 2008 är resultat av 
undersökningen som Vattenfall gjort både internt och externt med sina intressenter. De har fått 
ranka vilka av Vattenfalls CSR-frågor de tycker är viktigast. Denna tabell kombineras sedan med 
lämpliga GRI-indikatorer som vi anser att intressenterna kan använda för att följa Vattenfalls 
utveckling över tiden. 

GRI-rapportering 
År 2005 tillämpade Vattenfall Guidelines 2002 från GRI och i CSR-rapporten från 2008 tillämpas den 
senaste versionen av GRI:s riktlinjer G3. Vattenfall redovisar detta år på nivån A+ enligt GRI:s 
applikationsnivå vilket är den högsta nivån. Magdalena tycker att det har blivit lite tydligare med G3 
jämfört med Guidelines 2002, men att prestandaindikatorerna kunde bli ännu mer tydliga.  

Vattenfall redovisar ett fullständigt GRI-index både 2005 och 2008. Vattenfall har i 2008 års rapport 
angett exakt vilken/vilka principer som gäller för vilken GRI-indikator. I CSR-rapporten från 2005 har 
det endast angetts med en stjärna att GRI-indikatorn är sammankopplad med någon icke-angiven av 
Global Compacts principer. På denna punkt har Vattenfalls GRI-index blivit tydligare. Vattenfalls GRI-
index har också flyttas från längst bak i rapporteringsdelen (2005) till de första sidorna i 
rapporteringsdelen i CSR-rapporten 2008. Denna flytt anser vi gör det enklare att hitta informationen 
i rapporten som läsaren är intresserad av att fördjupa sig i. När resultatet i CSR-rapporten 2005 
placerades längst fram anser vi att det kan finnas en risk att en läsare som inte är insatt i GRI:s 
riktlinjer kan känna sig översköljd med information.  

Antalet redovisade GRI prestandaindikatorer har ökat sedan 2005. År 2005 redovisade man totalt 38 
prestandaindikatorer och även 12 som Vattenfall uppgav att de redovisade delar av. Motsvarande 
siffror för 2008 är 67 prestandaindikatorer. Vattenfall har också börjat använda sector supplementet 
”Electric Utilities” (EU) som ersätter vissa indikatorer från standardindikatorerna och lägger till 
ytterligare EU-indikatorer. Totalt uppger Vattenfall att de redovisar 15 stycken EU indikatorer detta 
rapporteringsår. 

Välgörenhet 
I CSR-rapporten från 2005 har Vattenfall inte något stycke där de rapporterar om sitt arbete med 
välgörenhet. Välgörenhetsinformationen har fått ett eget stycke i CSR-rapporten från 2008 där 
Vattenfall redovisar hur mycket de har lagt på välgörenhet och bidrag under året. Vid intervjun med 
Vattenfall framkom också att siffran på 195 miljoner kronor som redovisas i CSR-rapporten 
förmodligen är högre eftersom flera lokala projekt inte har redovisats för sammanställningen. 
Vattenfall har också en intern sponsringspolicy som används för att avgöra vilka projekt de ska 
engagera sig i. 

Revision 
År 2005 skedde ingen yttre revision av Vattenfalls hållbarhetsredovisning. Nytt för i år är att de 
statliga bolagen måste ha en yttre revision av sina hållbarhetsredovisningar och så har också skett 
hos Vattenfall. Att Ernst & Young har granskat Vattenfalls hållbarhetsredovisning med RevR 6 
framgår under intervjun. Vi anser att en yttre granskning skapar en bättre tyngd och trovärdighet av 
rapportering av CSR-rapporter. En yttre granskning ger enligt oss en mer seriös framtoning på 
hållbarhetsredovisningen och får den mindre att framstå som enbart en ”reklamprodukt” från 
bolaget. 

Vattenfall själva ser stora fördelar med att ha en extern granskning av hållbarhetsredovisningen 
enligt Magdalena. De anser att kvalitén höjs mycket genom granskningen, delvis på grund av att 
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det som anges i hållbarhetsredovisning måste någon kunna stå för vilket har lett till en ökad 
självkontroll. Kommunikationen internt blir också bättre och tydligare har de upplevt. 
Revisorerna hittade inte mycket att anmärka på. Revisorerna granskar dock inte alla delar av 
Vattenfalls hållbarhetsredovisning. Detta vore enligt oss bäst om en sådan granskning kunde ske 
men det hela är en kostnadsfråga och det är en bra början att granskning har skett på några 
punkter av CSR-rapporten. 

 



 

84 

 

6. SLUTSATS 
 

I slutsatsen presenteras den information som har uppkommit i undersökningen och vad författarna 
har kommit fram till för att svara på syftet. Här anges vad som har ändrats, vad som har blivit bättre 

och vad som har blivit sämre. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 
 

� Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Atlas Copco, ICA och Vattenfall arbetar med CSR 
idag och hur deras hållbarhetsredovisningar presenteras 2008 jämfört med 2005.  

Arbetet idag organiseras på olika sätt i företagen. Hos Atlas Copco är det Non-financial controllern 
som sätter ihop hållbarhetsredovisningen av materialet som kommer in från 150 rapporterande 
enheter. Alla producerande bolag i Atlas Copco ingår i den externa rapporteringen. Säljbolag och 
övriga bolag med fler än 70 anställda kommer ingå i rapporteringen i framtiden men gör det inte i 
nuläget. Group Communications ansvarige har det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet. Det 
övergripande ansvaret har styrelse och VD samt koncernledningen i Atlas Copco.  

Hos ICA arbetar cirka 80-90 stycken på CR-avdelningen. Mycket av arbetet sker ute i organisationen 
och CR-avdelningen fungerar mer som en stödfunktion. Exempel på personal som jobbar med CSR-
frågor är inköpare, revisorer, informationsavdelningen mm. Lisbeth Kohls är som CR-chef operativt 
ansvarig för hållbarhetsredovisningen.  

Hos Vattenfall finns det en CSR-manager på koncernnivå som har ansvar för kommunikation och 
koordinering av CSR-relaterade ämnen. Det operativa ansvaret har flera som en del av arbetet och 
det kan vara olika typer av anställda på många olika avdelningar inom bolaget. I Vattenfalls Business 
Groups drivs det operativa arbetet kring CSR-frågor. Det finns också en ”content manager” som är 
ansvarig för insamling av information, kvalitetssäkring och GRI-avstämning. Gemensamt för bolagen 
kan sägas vara att CSR-frågorna ligger utspridda i organisationerna och är en del i mångas arbete. 
Arbetet redovisas sedan i hållbarhetsredovisningar, Internet, broschyrer, på mässor eller direkt till 
intressenter. 

Av de hållbarhetsredovisningar som publicerades 2005 var två fristående och en delvis integrerad i 
årsredovisningen. Nu i de senast utgivna hållbarhetsredovisningarna så är det bara Vattenfall som 
publicerar en fristående hållbarhetsredovisning. Under intervjun har det framkommit att även 
Vattenfall funderar på att integrera sin CSR-rapport i årsredovisningen i framtiden men inget är ännu 
bestämt. Atlas Copco har också i intervjun uppgivit att de tror att hållbarhetsredovisningen kommer 
bli en allt mer integrerad del av årsredovisningen i framtiden. Vår hypotes är att allt fler företag 
kommer publicera hållbarhetsredovisningen integrerade i årsredovisningen eftersom vi tror att CSR-
frågor kommer bli en allt viktigare del av företagens vardag och få en ökad vikt i framtiden. Det är då 
tänkbart att redovisningen kommer ske allt mer integrerat i den vanliga årsredovisningen. 

Alla tre undersökta bolag har enligt vår mening höjt kvalitén på sina hållbarhetsredovisningar från 
2005 års utgivna rapport till den senast utgivna rapporten för 2008. Hållbarhetsredovisningen har 
blivit enklare att läsa enligt oss och de tar upp relevant information relaterad till olika 
intressentgrupper.  Det finns dock vissa aspekter kvar att förbättra, som exempel kan vi nämna att 
hållbarhetsredovisningarna innehåller en del upprepningar i de olika avsnitten och att för en bättre 
balans i rapporteringen kunde företagen ta upp fler negativa aspekter som deras verksamhet har 
som inverkan på exempelvis miljön.  

I två av de tre bolagen har den redovisade rapporteringen av GRI:s prestandaindikatorer ökat till 
antalet trots att antalet möjliga indikatorer har minskat från de möjliga indikatorer som fanns med 
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enligt Guidelines 2002. Alla bolagen ansåg också att G3 är enklare att arbete med i jämförelse med 
Guidelines 2002. 

Under intervjun undersökte vi också vilka förändringar som de tre bolagen ville se av GRI:s riktlinjer 
till nästa revidering. De förändringar som de uppgav som önskvärda var att: sociala indikatorerna 
inom arbete och mänskliga rättigheter görs tydligare, mer jämvikt i nivån på prestandaindikatorerna 
och att få bort att ungefär samma frågor ställs på flera olika ställen. Vissa indikatorer är också i 
nuläget mycket svåra att redovisa för större bolag.  

Vad gäller frågor relaterade till välgörenhet så har alla tre bolag tydligare redovisat sitt arbete med 
det området i de senare hållbarhetsredovisningarna i jämförelse med de gamla. Arbetet lyfts fram 
mer tydligt och mer information ges. 

Två av de tre bolagen har för första gången i år låtit sina hållbarhetsredovisningar blivit granskade av 
revisionsbolag. Detta har enligt oss skapat mer tyngd och trovärdighet åt den redovisade 
rapporteringen då vi anser att information i dem ses som mer säker. Detta är också något vi tror 
kommer få en ökad betydelse i framtiden för att öka trovärdigheten i vad företagen rapporterar.  

Vår hypotes är att CSR-frågor kommer få en ännu större betydelse i framtiden och att 
intressenternas krav kommer öka på flera av bolagen. Vi har inte fått några indikationer på 
motsatsen under vår undersökning. Alla utav de tre bolagen har uppgett att de kommer fortsätta 
med att framställa hållbarhetsredovisningar och löpande göra förbättringar av dem. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Något som skulle vara intressant att göra är att göra en undersökning mellan alla bolag inom samma 
bransch göra en jämförelse mellan dessas hållbarhetsredovisningar och rapportering av GRI-
indikatorer. 

Det skulle också vara intressant att göra en djupare undersökning för att få mer feedback ute bland 
företagen vilka ändringar de skulle vilja se till nästa version av GRI:s riktlinjer. 

Att göra en kvantitativ undersökning och undersöka hur många svenska bolag som låter 
revisionsbolag granska deras hållbarhetsredovisning och varför de har låtit granska den. 



 

 

Källförteckning 

Adamsson, S., & Johansson, T. (2008). Vilka är hållbarhetsredovisningens viktigaste intressenter, 
Huddinge: Södertörns Högskola 

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 05. (2006). 

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 08. (2009). 

Atlas Copco Sustainability Report 2008 – GRI Compliance Index. (2009). 
 Funnen 30 maj, 2009, från 
 http://www.atlascopco.com/sesv/AtlasCopcogroup/Sustainability/ 

Borglund, T., De Geer, H., & Hallvarsson, M. (2009). Värdeskapande CSR – Hur företag tar socialt 
ansvar. Falun: Norstedts Akademiska Förlag 

Bryman, A. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi. 

Bäckström, Å., & Fransson, J. (2008). Lösningen är inte en enda rapport. Balans, 10. 
 Funnen 25 januari, 2009, från FAR Komplett databas 

Finn-Wiedersheim, P. Eriksson, L.T. (2001). Att utreda, forska och rapportera, Malmö: Liber Ekonomi 

Global Reporting Initiative. (n.d.). 
 Funnen 4 februari, 2009, från 
 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/ 

Global Reporting Initiative. (2009). 
 Funnen 10 juni, 2009, från 
 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatWeDo/OurHistory/OurHistory.htm  

GRI Application Levels. (2006). 
 Funnen 15 mars, 2009, från 
 www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/FB8CB16A-789B-454A-BA52-
 993C9B755704/0/ApplicationLevels.pdf  

Gullström, M. & Koskiniemi, A. (2006). Corporate Social Responsibility – redovisning enligt GRI:s 
riktlinjer?, Västerås: Mälardalens Högskola 

Halling, P. (2007). Få hållbarhetsredovisningar i Sverige är bestyrkta. Balans, 3. 
 Funnen, 25 januari, från FAR Komplett databas 

Hassel, L., Ljungdahl, F., & Larsson, L-O. (2008). CSR – från risk till värde. Lund: Studentlitteratur 

ICA Rapport om etik och samhällsansvar 2005. (2006). 

ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008. (2009).  

Laff, M. (2009). Triple bottom line – creating corporate social responsibility that makes sense. T+D. 
 Funnen 25 januari, 2009,från ABI/INFORM Global databas 

Larsson, L-O., & Ljungdahl, F. (2008). License to operate – CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken. 
Stockholm: Ekerlids förlag. 

Löhman, O., & Steinholtz, D. (2004). Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i 
praktiken. Falun: Ekerlids förlag. 



 

 

Moir, L. (2001). What do we mean by corporate social responsibility? Corporate Governance 
 Funnen 25 januari, 2009, från Emerald databas 
  

Nationalencyklopedin. (n.d.) 
 Funnen 10 juni, 2009, från 
 http://www.ne.se/lang/brundtlandrapporten 

Regeringskansliet. (2008). 
  Funnen 23 maj, 2009, från 
   http://www.regeringen.se/sb/d/10894/a/109941 

RG – Riktlinjer för Hållbarhetsredovisning (2006) Global Reporting Initiative 
 Funnen 31 januari, 2009, från 
 www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/1115DCC0-7927-4BDD-BBCA-
 CD18185DEFC3/2830/GRI_RG_Swe_New_10.pdf   

Sustainability Reporting Guidelines - GRI 2002 (2002) Global Reporting Initiative 
 Funnen 23 maj, 2009, från 
 www.celb.org/xp/CELB/downloads/GRI_2002.pdf  

Svenska Dagbladet. (2009). 
 Funnen 17 april, 2009, från 
 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2456097.svd 

United Nations Global Compact. (2008). 
  Funnen 23 maj, 2009, från     
  http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_brochure_FINAL.pdf 

Vattenfall Corporate Social Responsibility Report 2005. (2006). 

Vattenfall Corporate Social Responsibility Report 2008. (2009). 
 
 

 

 

 



  

1 

 

Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR 

Inledning 

1. Berätta kort om dig själv och den position du har på företaget. Vad du gör? Etc.  

CSR 

2. Vilka drivkrafter gjorde att ni började redovisa ert CSR-arbete? 

3. Hur skulle ni beskriva CSR arbetet idag mot för 5 år sedan? Vad har ändrats? 

4. Hur länge har ni redovisat hållbarhetsutveckling i företaget? 

5. Hur redovisar ni ert CSR-arbete idag? 

6. Hur är ert CSR-arbete organiserat och hur många arbetar med det idag? 
(Vem har det övergripande ansvaret?) 

7. Har ni någon definition inom organisationen för vad ni menar med CSR? 

8. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att redovisa CSR? 

9. Varför valde ni att följa GRI:s riktlinjer? Använder ni fler riktlinjer än dessa? 

Hållbarhet 

10. Vilken är den största skillnaden med att redovisa hållbarhetsutvecklingen enligt GRI 
guidelines 2002 och G3? 

11. Finns det någon förändring av G3-riktlinjerna som ni skulle vilja se till framtiden? 

12. Finns det någon form av branschindex för prestandaindikatorer som ni följer? 
(om inte, hur valde ni ut vilka prestandaindikatorer ni skulle redovisa?) 

13. Vad är mest komplext med att ta fram en hållbarhetsredovisning? 

14. Om ni skulle vilja förbättra ert hållbarhetsarbete, vad skulle ni vilja förbättra då? 

15. Hur ser ni på hållbarhetsredovisningens framtid inom ert företag? 

Granskning/uppföljning 

16. Har ni någon yttre granskning av er hållbarhetsredovisning? 
(om ja, hur länge har ni haft det?) 

17. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med extern granskning? 

18. Gör ni någon form av löpande uppföljning av hållbarhetsredovisningen? 

Intressenter 

19. Vilka är era största intressenter vad gäller hållbarhetsredovisning? 
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20. Ställer ni några krav på hållbarhet hos era leverantörer? 

21. Vad händer om de inte uppfyller kraven? 

22. Ställer era kunder några krav på hållbarhet? Ställer frågor om det etc.? 

23. Samarbetar ni med några utomstående organisationer? 

24. Finns det några krav på er verksamhet från lokala eller globala myndigheter som ej redan har 
berörts som ni måste följa i er verksamhet? 

Övrigt 

25. Varför valde ni att ha en integrerad hållbarhetsredovisning i årsredovisningen/fristående 
hållbarhetsredovisning? 

26. Sysslar ni med någon sorts välgörenhet eller sponsring av idrott på lägre nivåer? 

27. Slutligen, finns det något som ni vill tillägga? Är det någonting som vi har missat att fråga om 
som känns relevant? Några andra tankar? Etc.  

 


