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Research question:  What are the shortcomings of the current reports according to the 

requirements of the new legislation? 
 
What systematic differences and similarities exist between the 
companies in the different industries? 
 

 
Purpose:  The purpose of this paper is to identify how companies’, in two 

different industries, sustainability reports are designed today in 
comparison to the requirements of the new legislation. By setting the 
current reports in relation to the new bill, the aim is to explore how far 
companies have come in their reporting and what is missing from them 
to achieve the legal requirements. It will also be investigated whether 
there are differences between the industries to assess if this has any 
effect on reporting. 

 
Method:  A document study with a qualitative approach has been used for data 

collection from ten companies’ sustainability reports, in papermaking 
industries and food production. An analysis has been made in relation 
to the bill regarding statutory sustainability reporting for large 
companies. 

 
Conclusion:  The study showed that companies, regardless of industry already almost 

achieve the requirements on reporting on environmental issues. We 
have identified shortcomings in the other areas, particularly with regard 
to reporting on results and risks. The paper production industry´s 
reporting on the environmental impact is more extensive, but the 
reporting on risks are more developed in the food manufacturing 
industry.  
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Titel:         Lever företagen upp till de nya lagkraven? Hållbarhetsrapportering i 

stora företag 
 
Handledare:    Mona Andersson 
 
Nyckelord:  Hållbarhetsrapportering, lagstiftning, EU 
 
Frågeställningar:   Vilka brister finns i de nuvarande rapporterna enligt de krav som ställs i 

den nya lagstiftningen? 
 
Vilka systematiska likheter och skillnader finns mellan företagen i de 
olika branscherna? 

 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur hållbarhetsrapporteringen i 

företag i två olika branscher är utformad idag i jämförelse med kraven 
som ställs i det nya lagförslaget. Genom att ställa den nuvarande 
rapporteringen i relation till den nya lagändringen utreds hur långt de 
utvalda företagen har kommit i sin rapportering och vad som saknas för 
att de ska uppnå lagkravet. Det ska även undersökas om det finns 
skillnader mellan branscherna för att bedöma om detta har någon 
påverkan på rapporteringen. 

 
Metod:  En dokumentundersökning med kvalitativ ansats har används för 

datainsamling från tio företags hållbarhersrapportering, inom 
branscherna papperstillverkning och livsmedelstillverkning. En analys 
har gjorts i förhållande till lagdirektivet angående lagstadgad 
hållbarhetsrapportering för stora företag. 

 
Slutsats:  Studien visade att företagen, oavsett bransch, ligger i framkant vad gäller 

rapportering kring miljöfrågor. Det har identifierats brister inom övriga 
områden framförallt vad gäller rapportering av resultat och risker. 
Papperstillverkningsbranschens rapportering inom miljöpåverkan är lite 
mer omfattande, men inom risker är livsmedelstillverkningsbranschens 
rapportering mer utvecklad.   
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1. Inledning 
  
I detta kapitel ges en bakgrund och problematisering av det valda ämnet för att avslutas i 
syftet med undersökningen, frågeställningar samt avgränsningar.  

 

1.1 Problembakgrund 
Idag finns det cirka 7,3 miljarder människor på jorden och befolkningen beräknas öka till 9,7 
miljarder till år 2050 (FN-förbundet, 2016). Totalt lever en miljard människor i världen i 
extrem fattigdom, där deras inkomst per person är under 1,25 US dollar/dag (UNICEF, 2015). 
Om ingen förändring i tankesätt, värderingar och beteende sker kommer fattiga få det ännu 
sämre och oförändrad klimatpåverkan kommer skapa ny fattigdom. Den ekonomiska 
tillväxten kommer att minska och vi riskerar att lämna en värld av fattigdom och 
miljökatastrofer till framtida generationer om ingen börjar ta ansvar för detta. För att 
förhindra detta behöver världen ta sitt ansvar och arbeta för att skapa ett hållbart samhälle. 
(Världsnaturfonden WWF, 2015) 
  
”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”(Andrews & Granath, 2012, sid.1) 
  
Citatet kommer ursprungligen ifrån Bruntlandkommissionens rapport och är en av de 
vanligaste definitionerna på hållbar utveckling, vilket är en önskvärd samhällsutveckling för 
att framtida generationer ska kunna leva ett bra liv (Andrews & Granath, 2012). 
  
Ett av 2000-talets viktigaste problem har varit just kontrasten mellan utvecklingen av olika 
ekonomiska och sociala förhållanden i världen och dess miljöpåverkan. I vissa delar av 
världen går den tekniska utvecklingen snabbt framåt, och handeln och välståndet ökar. 
Samtidigt ser utvecklingen och tillvaron helt annorlunda ut på andra ställen med en instabil 
miljö, fattigdom och svält. (GRI, 2006) Under Förenta Nationernas [FN] konferens om miljö 
och utveckling i Rio år 1992 utformades och antogs en handlingsplan för 2000-talet med 
namnet Agenda 21. Handlingsplanen innehåller riktlinjer och långsiktiga mål för hur en 
hållbar utveckling ska skapas. Under FN- konferensen i Johannesburg år 2002 visade det sig 
att engagemanget i hållbar utveckling hade minskat och det fanns politisk oenighet om vad 
som skulle göras. Det fastslogs ändå att Agenda 21 skulle vara utgångspunkten för 
utvecklingen och FN-kongressen fastställde att hållbar utveckling ska vara en för FN 
överordnad princip för deras arbete. (Andrews & Granath, 2012) 
 
Då den hållbara utvecklingen är ett universellt problem har allt fler organisationer och 
intressenter, exempelvis konsumenter och investerare, börjat ta sitt ansvar för 
samhällsutvecklingen. Det har ökat betydelsen för företagen att uppfinna och välja hållbara 
lösningar, vilka är möjliga idag tack vare det snabbt växande kunskaps- och tekniksamhället. 
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Det finns därför en efterfrågan av transparenta rapporter om företagens påverkan på miljön 
och deras hållbarhetsarbete. (GRI, 2006) Det finns i Sverige idag ingen lagstiftning om 
innehållet i dessa rapporter, företagen kan därför använda valfri metod vid utformningen av 
dem (Ds 2014:45). De flesta metoder för denna rapportering om hållbarhetsarbetet innehåller 
aspekter kring miljö och sociala förhållanden, samt information om hur det kontrolleras och 
mäts. (Soyka, 2014) 
 
1.1.1 Att synliggöra företagens hållbarhetsarbete  
Numera har näringslivet börjat intressera sig mer för hållbarhetsrapportering då de har börjat 
förstå att de har mycket att vinna, genom ett ökat förtroende hos intressenterna. Corporate 
Social Responsibility [CSR] är ett väsentligt begrepp när det kommer till hållbar utveckling.  
CSR handlar om att företag på eget initiativ tar ansvar för sin påverkan på jordens resurser. 
När det kommer till CSR har politiker och myndigheter främst en stöttande roll, medan 
företagen kan ta hjälp av till exempel intresseorganisationer för att hitta lösningar för 
företagens arbete kring hållbarhet. Intressenter som investerare och kunder, och även media är 
viktiga påverkare inom detta område då de kan ställa krav på företagen genom att 
offentliggöra och granska information (Ds 2014:45). Exempelvis förespråkade 82 investerare 
vilka representerade 50 biljoner US-dollar av totala tillgångar att hållbarhetsrapportering ska 
bli obligatorisk. Det är viktigt för företagen att inte bara göra rätt saker när det kommer till 
dessa frågor, utan även att visa upp det för sina intressenter. (Europaparlamentet, 2013) 
  
Tidigare var affärsriskerna för företagen främst finansiella, men idag har det tillkommit andra 
risker när intressenterna har börjat ställa mer krav. Att inte ta sitt ansvar när det kommer till 
miljöproblem eller samhällsansvar kan bli dyrt för företagen när de blir påkomna av 
granskande media. Företagets varumärke byggs upp av värdehöjande aktiviteter och då är det 
viktigt att kunna kommunicera ut detta till konsumenter och andra intresserade. 
Värdeutvecklingen baseras på att bygga upp ett förtroende till sina intressenter. Att synliggöra 
sitt CSR-arbete genom att upprätta hållbarhetsrapporteringar där företaget visar hur de 
hanterar hållbarhetsfrågor är en metod för att göra detta. Många intressenter lägger vikt vid att 
se att företaget tar ansvar för bland annat miljö och medmänniskor. Bristande etik inom 
bolaget riskerar att leda till bristande förtroende hos intressenterna. Exempelvis avslöjade 
Amerikanska myndigheterna förra året att det bil-tillverkande företaget Volkswagen hade 
programmerat sina dieselbilar så att kväveoxid-utsläppen blev mindre vid laboratorietester än 
vad de är ute på vägarna. Detta blev uppmärksammat i media över hela världen. (Forsberg, 
2015) Hållbarhetsrapporteringen blir en metod för företag att visa upp att de tar sitt 
samhällsansvar och inte bara agerar i vinstintresse. (Rosell, 2005) The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity [TEEB] är ett initiativ som vill göra miljöns värde 
uppmärksammat vid beslutsfattande. TEEB for Business har gjort en rapport där det 
framkommer att intressenterna har uppfattningen att företag arbetar mindre med att påverka 
deras sociala och miljömässiga påverkan än vad företag faktiskt gör. Genom att visa vad de 
gör och därmed öka allmänhetens förtroende skapas en konkurrensfördel för företaget. 
(Europaparlamentet, 2013; The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2012) Enligt 
Ameer och Othman (2011) har de företag vilka satsar på hållbar utveckling ett högre 
finansiellt resultat. Där har faktorerna vinst före skatt, avkastning på tillgångar och 
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kassaflödesanalys mätts. Enligt studien upprätthålls dessa högre ekonomiska resultat i cirka 
två till fyra år för de företag som tänker hållbart. 
                                                           
Allt eftersom intresset för hållbar utveckling har ökat i världen har ett flertal standarder och 
ramverk för hur rapporteringen ska upprättas uppkommit. Global Reporting Initiativ [GRI] 
har blivit det ramverk som kommit att vara det mest använda och accepterade runt om i 
världen när det kommer till hållbarhetsrapportering, och det är den standard som används 
inom statliga företag i Sverige enligt lag. Det finns dock flertalet andra standarder vilka kan 
användas. Några exempel är: OECD:s riktlinjer, FN:s Global Compact och Driving 
Sustainable Economies [CDP]1. (Svensson, 2016) Intresset för information om 
hållbarhetsfrågor har ökat och genom att intressenterna får tillgång till informationen ökar 
deras förmåga att påverka företag i rätt riktning. Det har därför kommit ett nytt lagförslag 
kring detta. (Ds 2014:45) 
 
1.1.2 Det nya lagförslaget 
Hösten år 2014 antogs ett nytt direktiv i EU gällande upprättande och rapportering av företags 
hållbarhetsarbete. Eftersom det är ett direktiv från EU är alla medlemsländer bundna till att 
implementera detta i sin egen lagstiftning. I Sverige är detta planerat att ske genom ändringar 
i bland annat Årsredovisningslagen (1995:1554). Lagförslaget väntas träda i kraft 1 juli 2016 
och måste tillämpas på årsredovisningar som upprättas för det räkenskapsår vilket startar 
närmast efter 31 december 2016 (Ds 2014:45). 
  
Lagändringarna innebär att alla stora företag och företag av allmänt intresse2 måste upprätta 
en hållbarhetsrapport vilken innehåller icke-finansiella upplysningar. Direktivet grundar sig i 
att det ska bli lättare att mäta och övervaka företags resultat och dess inverkan på samhället 
för att kunna nå en hållbar global ekonomi. Ett av syftena med att lagstifta om 
hållbarhetsrapporter är att sätta press på företag. Nackdelarna vilka nämns med att göra 
rapporteringen obligatorisk är framförallt kostnaderna. Enligt förslaget ska dock kostnaderna 
vägas mot fördelarna: ökad medvetenhet leder till en mer hållbar samhällsutveckling; ökad 
jämställdhet genom ökat fokus, samt konkurrensmedel i form av öppenhet och transparens i. 
Enligt regeringen överstiger samhällsnyttan kostnaderna. (Ds 2014:45) 
  
De krav vilka det nya lagförslaget kommer ställa på företag går att läsa i den 
Departementsskrivelse (Ds 2014:45) som Justitiedepartementet upprättat angående 
implementeringen av direktivet. Det handlar bland annat om upplysningar om företags policys 
i hållbarhetsfrågor kring miljö, personal och sociala frågor, mänskliga rättigheter samt 
korruption, och resultatet av tillämpningen av dem. 
 
Lagförslaget vilket börjar gälla år 2016 har utsatts för kritik både från de som tycker att 
regeringen går för långt med gränsdragningarna angående vilka som ska krävas på 
rapportering och från dem vilka tycker att regeringen har varit alltför försiktiga i utformandet. 
Svenskt Näringsliv, som är en intresseorganisation för företagare, är kritiska mot 
																																																								
1 Se avsnitt 2.3: Riktlinjer för hållbarhetsrapportering 
2 Se avsnitt 2.5: Det nya lagförslaget 
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omfattningen av lagförslaget på grund av att Sverige väljer att inkludera fler bolag i 
lagstiftningen än vad direktivet kräver. Svenskt Näringsliv anser att regeringen inte har gjort 
en korrekt bedömning av vad kostnaden för företag blir till följd av lagändringen, utan hävdar 
att 40 000 kr per företag, vilket är regeringens uppskattning, är en mycket lägre summa än vad 
det i verkligheten kostar att ta fram en seriös hållbarhetsrapport. FAR, branschorganisationen 
för revisorer, är mer positiva till lagförändringen, och tycker det är bra att det kommer ett 
förtydligande av vad det är som gäller när det kommer till hållbarhetsrapportering. 
(Lennartsson, 2015b) 
 
1.2 Problemformulering 
I dagsläget är det frivilligt för stora företag och koncernerna3 att hållbarhetsrapportera 
eftersom det inte finns någon lagstiftning om det, och därmed kan företag själva välja vilken 
information de vill göra offentlig. Det innebär att om ett företag endast vill visa upp de 
områden där de ligger i framkant med hanteringen är det fullt möjligt. En del företag har valt 
att använda sig av något av de ramverk som finns för hållbarhetsrapportering, men det är inte 
säkert att det innehållet stämmer överens med vad den nya lagstiftningen kräver. I och med 
lagförändringen blir det krav på alla stora företag att rapportera kring ett visst antal faktorer 
exempelvis miljöpolicys och arbete mot korruption, alternativt förklara varför företaget väljer 
att inte göra det. (Ds 2014:45; Europaparlamentet, 2013) 
  
I maj år 2015 blev Danmark det första landet att implementera EU-direktivet i sin lagstiftning 
genom att göra ett tillägg till den befintliga lagstiftningen (European Coalition for Corporate 
Justice, 2015). Danmark införde dock redan 2008, på eget initiativ, krav på 
hållbarhetsrapporter i större bolag. Erfarenheterna därifrån är att under det första året 
lagstiftningen gällde var det många bolag som inte uppfyllde kraven, men till det andra året 
kunde det ses tydliga förbättringar vid upprättandet av hållbarhetsrapporterna. För cirka 50 
procent av företagen var det första gången de upprättade någon form av 
hållbarhetsrapportering. Vid granskningar av de danska rapporterna går det att urskilja att det 
skett vissa förändringar sedan det blev lagstiftat om krav, då valet av hållbarhetsområden och 
innehåll i rapporten har förändrats sedan dess. Det är fler hållbarhetsområden som tas upp och 
det är en högre likhet mellan rapporterna. Det var dock fortfarande cirka fem år efter 
lagstiftningen ett fåtal procent av företagen vilka inte uppfyllde kraven på 
hållbarhetsrapportering. (The Danish Business Authority, 2013) 
 
Lagförändringen i Sverige kommer innebära att många företag behöver ändra och komplettera 
delar av innehållet i jämförelse med nuvarande rapporteringar. Eftersom en del företag redan 
hållbarhetsrapporterar i stor utsträckning medan andra inte gör det kommer det finnas stora 
skillnader mellan företags nuvarande rapportering, och hur mycket som måste anpassas för att 
leva upp till de nya kraven. (Lennartsson, 2015a) En undersökning gjord år 2014 av KPMG 
på de hundra största företagen i Sverige visade att 79 procent av företag uppgav 
hållbarhetsinformation i sina rapporter (Fagerström, Hartwig & Lindberg, 2016), det betyder 
dock att det är 21 procent som inte gör det. 

																																																								
3	Se avsnitt 2.5: Det nya lagförslaget	
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Branschtillhörighet har betydelse vad gäller hållbarhetsrapportering. Företag inom 
industrisektorn exempelvis gruvarbete, papperstillverkning och transport upprättar 
hållbarhetsrapporter i större utsträckning på grund av att de har en större miljöpåverkan. 
Bolag inom service så som försäkringsbolag och telekommunikation men även 
livsmedelstillverkare är inte alls lika benägna att upprätta rapportering. (Kolk, Walhain & van 
de Wateringen, 2001) 
 
Den problematik vi uppfattar är att lagändringen i Sverige med största sannolikhet kommer 
innebära att många företag måste förändra sitt arbete med hållbarhetsrapporteringen för att 
anpassa sig efter kraven i lagförslaget. Hur stora förändringar som krävs är dock osäkert 
eftersom det inte är kartlagt hur de stora bolagen hållbarhetsrapporterar idag. (Lennartsson, 
2015a) Det problem företagen står inför är att de kan behöva ändra sin rapportering för att 
leva upp till det nya lagförslaget. Vi är intresserade av att utreda vad som idag rapporteras i 
företags hållbarhetsrapportering för att jämföra om det eventuellt finns skillnader utifrån vad 
den nya lagen kräver. 
 
1.3 Syftet 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur hållbarhetsrapporteringen i företag i två olika 
branscher är utformad idag i jämförelse med kraven som ställs i det nya lagförslaget. Genom 
att ställa den nuvarande rapporteringen i relation till den nya lagändringen utreds hur långt de 
utvalda företagen har kommit i sin rapportering och vad som saknas för att de ska uppnå 
lagkravet. Det ska även undersökas om det finns skillnader mellan branscherna för att bedöma 
om detta har någon påverkan på rapporteringen. 

1.4 Frågeställningar 

● Vilka brister finns i de nuvarande rapporterna enligt de krav som ställs i den nya 
lagstiftningen? 

● Vilka systematiska likheter och skillnader finns mellan företagen i de olika 
branscherna? 

 
1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa arbetet till sammanlagt tio företag inom två olika branscher i Sverige. 
De två branscherna vilka kommer granskas är papperstillverkningsföretag och 
livsmedelsframställningsföretag. Eftersom företag har valmöjlighet att publicera 
hållbarhetsrapporten separat eller som en del av årsredovisningen kommer båda delarna att 
granskas. Samtliga rapporter och årsredovisningar som kommer undersökas är för 
räkenskapsåret 2014. Vi kommer inte granska bolagsstyrningsrapporter för berörda bolag 
vilka enligt det nya lagdirektivet ska innehålla en mångfaldspolicy4. 

																																																								
4 Se avsnitt 2.5: Det nya lagförslaget 
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2. Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ska användas för att analysera 
uppsatsens frågeställningar. Först presenteras vad hållbar utveckling är, för att fortsätta till 
hållbarhetsrapportering och en beskrivning av det aktuella lagförslaget som är vad empirin 
kommer analyseras mot.  

 

2.1 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling innebär att världen behöver tänka långsiktigt och att både den nuvarande 
befolkningen på jorden och framtida generationer ska kunna leva ett bra liv. (Hållbar 
utveckling, u.å.) Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet. Alla tre delarna samspelar och påverkar varandra. 
Hållbarhetsdimensionerna ska tas hänsyn till vid beslutsfattande och blev internationellt 
accepterade på FN-konferensen i Rio år 1992. (Andrews & Granath, 2012) Där skapades 
Agenda 21 vilket är ett handlingsprogram med riktlinjer för arbetet med hållbar utveckling 
under 2000-talet (Hållbar utveckling, u.å.). 

År 2015 kom FN överens om nya mål gällande hållbar utveckling då tiden för Agenda 21 
löpte ut. För att uppnå hållbar utveckling har 17 stycken globala mål för hållbar utveckling, 
Sustainable Development Goals [SDG], tagits fram. I september år 2015 antog ledare från 
hela världen målen vilka ska vara uppfyllda år 2030. Enligt FN måste därför alla, från stora 
stater till privata företag ta sitt ansvar för att detta ska lyckas. Indikationer som gör målen 
mätbara är planerade att tas fram under år 2016. (Kungliga Tekniska Högskolan, 2015) Några 
av de 17 målen är: (FN:s utvecklingsprogram: UNDP, u.å.) 

● Jämställdhet 
● Klimatförändringen ska bekämpas 
● Hållbara städer och samhällen 
● Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
● Hållbar produktion och konsumtion 

2.2 Hållbarhetsrapportering och CSR 
Enligt en litteraturstudie utförd av Madrakhimova (2013) framkommer det att CSR under de 
senaste 60 åren har genomgått en kontinuerlig förändring. Det var dock först på 1990- talet 
som CSR blev accepterat och under 2000-talet som det blev en viktig strategi för företagen. I 
dagens definition inkluderas mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter, miljö, hälsa, 
korruption och dagens fokusområden är bland annat transparens, analyser och mätningar av 
miljöpåverkan samt tillverkning av produkter som motsvarar företagets värderingar. 
Europaparlamentet har gjort ett uttalande att enligt deras uppfattning är begreppen CSR och 
hållbar utveckling i stort samma sak (Ds 2014:45). 
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2.2.1 Hållbarhetsrapporteringens utveckling 
Tanken med rapportering om sociala förhållanden är inte att ersätta den klassiska 
redovisningen, utan snarare att bli ett komplement till den. Antal, Meinholf, MacMillan och 
Marz (2008) har identifierat fyra förändringar inom affärsvärlden av betydelse för 
utvecklingen och utformningen av icke-finansiella rapporter. Den första förändringen är 
globaliseringen vilket gjort att företag inte endast kan förhålla sig till den nationella arenan då 
företagets verksamhet ofta inte längre begränsas till landets gränser. Den andra förändringen 
är agendan för den sociala rapporteringen. Tidigare sågs miljöfrågan som en separat 
intressefråga, men så är inte längre fallet. Agendan har utökats till att inkludera en ökad 
mängd områden, exempelvis miljö, barnarbete, anställdas arbetssituation och internationell 
handel. Den tredje förändringen är uppkomsten av mission och vision som 
kommunikationsverktyg, vilket har gjort att företaget börjat ha mer uttalade värderingar och 
mål. Den fjärde och sista förändringen vilken tas upp är internet. Detta gör att mer 
information kan delges och det är möjligt för företagen att få obegränsat med feedback från 
sina intressenter. 
  
Den traditionella redovisningen har sitt främsta fokus på ägaren och investerare, men när nya 
krav och nya ansvarsområden har uppkommit har behovet efter något annat skapats. En 
skillnad mellan den traditionella redovisningen och hållbarhetsrapporteringen är att den 
vanliga redovisningen sker efter fasta principer och god redovisningssed. Inom 
hållbarhetsrapporteringen har detta ännu inte hunnit utvecklas, varför det finns ingen 
upparbetad praxis eller principer. (Fagerström et al. 2016) De vanligast förekommande 
områdena vilka tas upp i rapporteringen är välgörenhet, hälsa och säkerhet samt mångfald och 
jämställdhet på arbetsplatsen. Mer sällan förekommande ämnen är exempelvis korruption och 
föreningsfrihet. (Kolk, 2003) 
  
Företag använder sig idag av CSR för att framhäva sig själva medan de samtidigt tar ansvar, 
vilket medför att många företag redan upprättar någon slags hållbarhetsrapportering. 79 
procent av de hundra största företagen i Sverige år 2014 uppgav någon form av 
hållbarhetsinfomation i sina rapporter. (Fagerström et al. 2016) Tidigare användes CSR och 
hållbarhetsrapportering i större utsträckning med syftet att skapa konkurrensfördelar, men det 
är svårare idag när det har blivit vanligare bland företag (Forbes, 2012). 
 
2.2.2 Hållbarhetsrapportering 
Skandinavien är ledande när det kommer till CSR och hållbarhet, de ligger högt upp i många 
undersökningar som gjorts kring hållbarhet. Strand, Freeman och Hockerts (2015) teori är att 
det beror på en tradition av stort engagemang från intressenter. Skandinaviska företag 
tenderar att följa principen “utifrån-in” där företaget utgår från vad världen, utsidan, behöver 
och sedan ser till hur företaget kan möta dessa behov, istället för “insidan-ut” där företaget 
främst ser till sina egna intressen. Stora företag har insett att intressenternas intresse borde 
vara deras intresse också. Företag skapar genom detta värde, vilket blir till fördel för både 
företaget och samhället. 
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Enligt Høgevold och Svenssons (2012) fallstudie av ett norskt bolags hållbarhetsrapportering 
framkommer det att kunder, framför allt större företag tenderar att bry sig mindre om priset på 
en produkt med lägre klimatpåverkan. Det kan bero på att inköpen av produkter med lägre 
klimatpåverkan hjälper kunderna att uppnå sina egna miljömål och minska sin 
klimatpåverkan. Därför efterfrågas alltmer dokumentation om produktens miljöpåverkan. På 
både inhemska och internationella marknader har medvetenheten om affärsmässig hållbarhet 
ökat under de senaste åren. Det norska företaget har upplevt att deras miljöprofil har blivit en 
viktigare faktor för företaget de senaste åren och skapat en konkurrensfördel. Enligt studien 
förbättrades företagets rykte av hållbarhetsrapporteringen både på marknaden och i samhället. 
De anser inte att ett statligt ingripande är nödvändigt för utveckling av hållbarhetsrapporter, 
men de menar att det kan påskynda processen och vidga spridningen. 

Junior, Best och Cotter (2014) har utfört en studie på de 500 största företagen i världen 
baserat på omsättning, och jämför resultatet med tidigare utförda studier. De fann att andelen 
företag vilka upprättar hållbarhetsrapporter ökar och det gäller oavsett land eller ekonomisk 
utveckling, vilket betyder att det inte är något lokalt fenomen i Sverige eller Europa. Sverige 
hade fem företag med på listan och samtliga upprättade hållbarhetsrapporter. Totalt bland de 
500 företagen upprättade 85 procent rapporter, vilket författarna tror beror på en ökad 
medvetenhet kring sociala frågor och miljön. Även informationen kring hållbarhetsfrågor som 
publiceras på företags hemsidor har ökat och där är det 79 procent vilka uppger information 
om miljön, 63 procent ger information om sociala frågor och 55 procent gör båda delarna. Det 
finns dock fortfarande många företag vilka väljer att inte hållbarhetsrapportera. Det kan finnas 
många anledningar till detta till exempel att de inte ser fördelar, att konkurrenterna inte heller 
upprättar någon rapport, att företaget redan har ett gott rykte inom berörda områden, att det 
upplevs kostsamt eller att det kan vara svårt att samla ihop den nödvändiga informationen. 
Det finns även företag där informationen kan skada företagets rykte om det blir granskat. 
(Kolk, 2004) 
 
2.2.3 Branschtillhörighet och hållbarhetsrapportering  
Det finns samband mellan antalet upprättade hållbarhetsrapporter samt kvalitén på dessa och 
företagets nationalitet. Detta beror delvis på lagstiftning, men även på andra faktorer såsom 
politik, social uppmärksamhet och intressen samt utvecklingsnivån i landet. (Kolk, 2003) 
Branschtillhörighet har ännu större betydelse när det kommer till hållbarhetsrapporteringen. 
Industriella företag vilka har en direktpåverkan på miljön är betydligt mer benägna att 
upprätta rapporter, exempelvis företag inom papperstillverkning, gruvarbete, elektronik, 
transport och kemikaliehantering. Företag inom servicesektorn såsom banker, 
försäkringsbolag, telekommunikation men även mat- och dryckestillverkare upprättar inte alls 
hållbarhetsrapporter i lika stor utsträckning. (Kolk et al. 2001) 
  
Sweeney och Coughlan (2011) förklarar att det är svårt att skapa en förståelse för 
hållbarhetsrapportering genom att endast fokusera på en bransch, deras studie av 30 stora 
företag visar att det är väsentliga skillnader mellan vad de olika branscherna väljer att 
rapportera. Även om företag inom de olika industrierna tar upp samma hållbarhetsområden i 
sina rapporter väljer de att fokusera på olika saker, enligt Sweeney och Coughlan beroende på 
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vilka som är företagets främsta intressenter. Resultatet av studien tyder på att företag tenderar 
att rapportera om de variabler vilka intressenterna förväntar sig att de ska rapportera om, till 
exempel miljöpåverkan när det handlar om bilindustrin. 
 
En branschorganisation inom livsmedelstillverkningsindustrin skriver att de jobbar för att 
skapa livsmedel med så lite klimatpåverkan som möjligt under goda arbetsförhållanden i 
Sverige och i resten av världen. De beskriver att många företag inom branschen använder sig 
av råvaror som produceras utanför Europas gränser och de därför har ett ansvar att stödja den 
lokala ekonomin och skapa hållbara arbetsförhållanden för dem som arbetar där. En annan sak 
som livsmedelstillverkarna tvingas ta hänsyn till är förhållandet mellan tillgång och 
efterfrågan på råvaror. Jordens resurser är inte oändliga och framställningen försvåras av 
bland annat allt fler oförutsedda väderfenomen. Företagen måste därför satsa på en alltmer 
hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. (Livsmedelsindustrins Hållbarhetsmanifest, 
u.å.) 
 
Skogsindustrin, som papperstillverkningsbranschen tillhör, hävdar att de är den 
industribransch med bäst förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling. Enligt dem är 
miljön och säkerheten två av de faktorer som är av störst betydelse för branschen. 
Hushållning, återvinning och effektiva tillverkningsprocesser ska hjälpa till att bidra till att 
skapa en mer hållbar produktion. (Skogsindustrierna, 2015) 
 
2.3 Riktlinjer för hållbarhetsrapportering 
Metoderna för att rapportera om företags hållbarhetsarbete utvecklas ständigt och påverkar 
framförallt de medelstora och stora företag vilka ska rapportera sitt arbete kring hållbarhet. De 
flesta metoder som används för att utforma rapportering av hållbarhet tar idag med aspekterna 
miljö, sociala förhållanden och styrning vilka de försöker göra mätbara och kontrollerbara. 
(Soyka, 2014) 
 
2.3.1 GRI - Global Reporting Initiative 
För att möta samhällets utveckling, öka transparensen till intressenterna kring miljömässig, 
social och ekonomisk påverkan samt ge en tydlig kommunikation till dessa har GRI utformat 
ett ramverk: Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Syftet med ramverket är att alla 
organisationer på ett tillförlitligt och accepterat sätt ska kunna kommunicera hållbarhetsfrågor 
till sina intressenter. Det har krävts ett ramverk för hållbarhetsrapporter för att organisationers 
rapporter ska ha liknande innehåll, språk och nyckeltal. Redovisningen kan användas till att 
visa hur organisationen påverkas och påverkar den hållbara utvecklingen, jämföra 
hållbarhetsresultaten i förhållande till lagar, standarder och frivilliga initiativ samt genom att 
jämföra olika organisationer med varandra. (GRI, 2006) 
 
2.3.2 CDP- Driving Sustainable Economies 
CDP, tidigare Carbon Disclosure Project, är en oberoende ideell organisation som stödjer 
Greenhouse Gas [GHG] vilket är en global standard för hållbarhetsrapportering (GHG 
Protocol, n.d). CDP fokuserar på investeringar och på att investerare ska få en bättre 
förståelse för de klimatrelaterade riskerna vilka finns i deras aktieportföljer. De har under de 
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senaste åren utökat sin räckvidd till att även innefatta vattenanvändning, skogar och Supply 
Chain Management, vilket beskriver flödet av varor, pengar, information genom alla 
processer i produktionen. De erbjuder idag utbildningar och tillgång till rapporter samt 
klimatrelaterade index. (Soyka, 2014) 
 
2.3.3 FN:s Global Compact 
FN har utformat Global Compact eftersom de vill skapa fördelar för marknader, samhällen 
och människor genom en hållbar global ekonomi. De har utformat tio principer inom miljö, 
arbetsrätt, mänskliga rättigheter och korruption vilket ska tas hänsyn till i verksamheter och 
vid utformandet av strategier, riktlinjer och rutiner. Verksamheten ska även ta hänsyn till 
FN:s mål för hållbar utveckling och främja samhällsmål vid deras strategiska åtgärder med 
fokus på innovation och samarbete. (UN Global Compact 1, u.å) Global Compacts principer 
kommer ursprungligen från ett flertal deklarationer bland annat FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter, Riodeklarationen om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot 
korruption (UN Global Compact 2, u.å). 
 
2.3.4 OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
OECD:s riktlinjer bygger på ett fyrtiotal regeringars rekommendationer till multinationella 
företag. De går ut på att företag ska bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att 
därmed bidra till en hållbar utveckling. Riktlinjerna består av frivilliga principer och 
standarder och målsättningen är att uppmuntra företag att medverka till att skapa ekonomisk, 
miljömässig och social utveckling. Riktlinjerna tar bland annat upp att de mänskliga 
rättigheterna ska respekteras, att företag ska identifiera risker som finns i leverantörskedjan 
samt att bra arbetsvillkor ska gälla vilket inkluderar föreningsfrihet, icke-diskriminering vid 
anställning och förbud mot barnarbete. Företag uppmuntras att offentliggöra information 
kring sin miljöpåverkan, sociala förhållanden och risker. Företag bör bekämpa mutbrott, 
utpressning och bestickning och skaffa sig rutiner för att motverka detta. (OECD, u.å.) 
 

2.4 Lagstadgad hållbarhetsrapportering 
De olika riktlinjerna är skapade för att utforma rapporteringen och gör områdena mätbara och 
jämförbara (Soyka, 2014). Ett problem vilket dock funnits vid rapporteringen av 
hållbarhetsarbetet är att det är svårt att se någon systematik i rapporteringen, och företag har 
ofta drivits av att vilja visa upp en så bra bild av sig själva och sitt arbete som möjligt 
(Fagerström & Hartwig, 2016). Andra nackdelar med den hållbarhetsrapportering som hittills 
använts är att det varit svårt att jämföra både företag sinsemellan eller mellan olika år i samma 
företag, samt att verifiera informationen. Företag har bland annat haft möjligheten att ändra 
innehållet i sina rapporter från år till år, vilket gör det svårt att jämföra. Eftersom alla företag 
gör på olika sätt blir det dessutom omöjligt att jämföra mellan dem. Detta göra 
hållbarhetsrapporterna mindre användbara. (Fagerström et al. 2016) 
  
I Hubbards (2011) studie har hållbarhetsrapporter från 30 stora organisationer i 22 olika 
länder inom tre olika branscher granskats för att bedöma kvaliteten på dessa. Han anser att 
bristen på tydliga regler leder till att det skapas informationsluckor i rapporterna vilka inte 
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överensstämmer mot den förväntade information som krävs i standarderna och 
jämförbarheten mellan olika företag är nästan omöjlig. I rapporterna i studien finns mycket 
information om miljöpåverkan men det saknas information om tidsperioder, åtgärder och 
säkerhet i rapporteringen vilket gör att den är svår att jämföra eller bedöma på företagsnivå. 
Det förekommer brist på information om sociala förhållanden vilket leder till svårigheter att 
bedöma sociala åtgärder för medarbetare samt tillfredsställelse hos leverantörer och kunder. 
Hubbard menar att om dessa rapporter i studien är typiska för hållbarhetsrapportering överlag 
är rapporteringen ohållbar. Därför kan lagstadgade krav behövas för att säkerställa kvaliteten 
på hållbarhetsrapporteringen. 

I januari år 2008 blev det obligatoriskt för statliga företag i Sverige att upprätta 
hållbarhetsrapporteringar (Näringsdepartementet, u.å.). På grund av detta har Sverige en 
betydligt högre andel statliga företag bland de som upprättar en hållbarhetsrapport idag 
jämfört med andra länder inom EU (Habek, 2016). Sverige sticker ut på flera sätt när det 
kommer till hållbarhetsrapportering i jämförelse med andra europeiska länder. Förutom att 
Sverige har en högre andel statliga bolag vilka hållbarhetsrapporterar har landet även en högre 
andel mellanstora och små företag vilka upprättar rapporter. Av de granskade rapporterna i en 
studie av Habek på företag inom EU var det 50 procent som använde sig av GRI vid 
upprättandet. Bland de svenska bolagen var det hela 91 procent som gjorde det. En majoritet 
upprättar en separat hållbarhetsrapport, men det finns även företag vilka har rapporteringen 
som en del i årsredovisningen. Generellt sett håller de separata hållbarhetsrapporterna en 
högre kvalité än sådana inkluderade i årsredovisningen. I Sverige var det 28 procent vilka 
inkluderade rapporten i årsredovisningen, vilket även det utgör en större andel än i övriga 
europeiska länder. Studien visar att de allra flesta rapporter håller en förhållandevis låg 
kvalité, och att det finns gott om utrymme för förbättringar. I detta fall är Sverige varken 
bättre eller sämre än resten av EU. 
  
När Habeks (2016) studie gjordes fanns det vissa länder vilka inte hade någon lagstiftning alls 
kring rapporteringen, i exempelvis Polen, samtidigt som det fanns andra länder, exempelvis 
Danmark, där i stort sett alla hållbarhetsrapporter upprättas genom lagstiftning. Studien 
kommer fram till att de företag vilka hade lagstiftad obligatorisk hållbarhetsrapportering 
uppvisar en högre kvalité i sina rapporter jämfört med de företag som upprättar dem frivilligt. 
Habek konstaterar därför att lagstiftning påverkar kvalitén på hållbarhetsrapportering till det 
bättre. Även Antal et al. (2008) hävdar att utan lagstiftning och standardisering blir det väldigt 
svårt för företag att veta hur de ska hållbarhetsrapportera. Finns det inte några avgränsningar 
eller mätbara faktorer kan inte företag uppnå målen med hållbarhetsrapporteringen enligt 
dem.  
  
Enligt lagstiftningen om hållbarhetsrapportering för de statliga bolagen i Sverige måste GRI:s 
riktlinjer följas. I en studie gjord efter att det blev lagstiftat för statliga företag i Sverige att 
hållbarhetsrapportera har det framkommit att lagstiftningen haft varierande påverkan på 
företag. Den största förändringen var inom de företag vilka tidigare inte haft någon form av 
hållbarhetsrapportering, vilket var 65 procent av företagen berörda av lagändringen. 
Lagstiftningen har skapat större medvetenhet, och bättre rutiner för rapporteringen. Det 
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framkommer dock att lagstiftningen har haft större effekt på rapporteringen i sig än det haft 
på det praktiska arbetet med hållbarhetsfrågor i företagen. Även om kunskapen har ökat och 
frågorna fått mer uppmärksamhet är det främst redovisningen i sig som blivit bättre. 
(Borglund, Frostenson & Windell, 2010) 
 
2.5 Det nya lagförslaget 
Det antogs år 2014 ett nytt direktiv i EU gällande upprättande och rapportering av företags 
hållbarhetsarbete. Sverige har som medlem i EU en skyldighet att följa de direktiv vilka det 
beslutas om inom unionen. Vanligtvis sker implementeringen av direktiven genom nationellt 
lagstiftande regler i varje medlemsland. Direktiven fastställer ett slags minimumkrav vilka ska 
ha uppnåtts inom en viss tid. Medlemsländerna har sedan en viss grad av eget 
handlingsutrymme där de kan välja själva hur de väljer att implementera direktivet och 
lagstiftningen behöver därför inte utformas exakt likadant i alla länder. (Ds 2014:45) 
  
Sverige valde att gå längre i lagstiftningen än direktivets minimumkrav. Istället för att dra 
gränsen vid 500 anställda för att räknas som ett stort företag vilket var EU:s förslag, satte 
Sverige istället gränsen vid 250 anställda vilket inkluderar ett betydligt större antal företag 
vilka då påverkas av lagstiftningen. (Ds 2014:45) 
  
 I juli 2016 väntas ändringsdirektivet angående rapportering av icke-finansiell information för 
stora företag, stora koncerner och företag av allmänt intresse att träda i kraft i Sverige. Detta 
innebär att från och med det räkenskapsår vilket startar närmast efter 31 december år 2016 
måste alla företag vilka uppfyller kriterierna upprätta en rapport enligt lagstiftningens krav. 
(Ds 2014:45) 
  
Till stora företag räknas de företag som uppfyller minst två av följande krav enligt Ds 
2014:45: 
●   Fler än 250 anställda i Sverige 
●   Omsättning på minst 350 miljoner kronor 
●   Balansomslutning på minst 175 miljoner kronor 

  
För att räknas i kategorin stor koncern gäller samma gränsvärden som för stora företag. 
Dotterbolag i en koncern där moderföretaget upprättar en hållbarhetsrapport behöver inte 
upprätta en egen rapport. Moderbolaget upprättar då en rapport vilken gäller för hela 
koncernen. (Ds 2014:45) 
  
Med företag av allmänt intresse menas enligt Ds 2014:45: 
●   Företag som har överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad 

marknad i en medlemsstat, 
●   företag som är kreditinstitut, 
●   försäkringsföretag, 
●   publika aktiebolag. 
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Enligt lagförslaget kan företag välja mellan att endera inkludera hållbarhetsrapporten som en 
del av förvaltningsberättelsen eller göra den till en separat rapport. I hållbarhetsrapporten ska 
det bland annat gå att läsa om konsekvenserna av företagets verksamhet inom miljö, 
mänskliga rättigheter, personal, sociala förhållanden och korruption. Företag ska redogöra för 
sina policyer inom dessa områden samt om de risker vilka finns inom deras verksamhet. Har 
företaget en bolagsstyrningsrapport ska den innehålla en mångfaldspolicy angående företagets 
styrelse där till exempel ålder, kön, utbildning och bakgrund behandlas. (Ds 2014:45) 
 
Lagen är formad så att om företaget anser att de inte vill redogöra för någon av dessa punkter 
måste de istället förklara skälen till detta. Revisorn har sedan i uppgift att skriftligt uttala sig 
om huruvida företaget har upprättat en hållbarhetsrapport, men därmed ej granska innehållet. 
(Ds 2014:45) 
  
Lagstiftningen kommer, i likhet med lagstiftningen för den traditionella redovisningen, att 
bestå av ramverk vilka sedan behöver kompletteras med normgivning och praxis. 
Lagförslaget kräver inte att företag håller sig till ett specifikt ramverk vid upprättandet av 
rapporten, utan lämnar det till företagen själva att bestämma. GRI nämns som ett möjligt val, 
men även andra ramverk såsom exempelvis Emas vilket är EU:s miljölednings- och 
miljöredovisningsordning, FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer och ISO 26 000 anges 
som valmöjligheter. (Ds 2014:45) 
                                      

2.6 Kraven enligt nya lagförslaget 
 Enligt lagdirektivet ska hållbarhetsrapporteringen innehålla följande faktorer: (Ds 2014:45) 

1.  Upplysningar om företagets affärsmodell 
2.  Företagets policy inom ovanstående hållbarhetsfrågor 
3.  Resultatet av tillämpningen av policyn 
4.  Väsentliga risker som rör dessa frågor samt hur företaget hanterar detta. 
5.  Övriga icke-finansiella upplysningar som är relevanta. 
6.  Saknas något av ovanstående ska skälen för detta anges. 

  
De hållbarhetsområden som ska tas upp och som det ska finnas policys kring är: (Ds 2014:45) 

a)  miljö, 
b) sociala förhållanden och personal, 
c)  respekt för de mänskliga rättigheterna, och 
d) bekämpning av korruption och mutor. 

  
Enligt direktivet från EU bör rapporten innehålla även information när det handlar om 
miljöfrågor: företagets verksamhets påverkan på miljön och där det finns en påverkan på 
hälsa och säkerhet, användning av energi från förnybara källor, utsläpp av växthusgas, 
vattenanvändning och luftförorening. Rapportdelen om personal och sociala frågor kan ta upp 
jämställdhet, arbetsvillkor, fackföreningars rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
och arbetstagarnas rätt till information och påverkan. Företaget kan beskriva sina åtgärder för 
att förebygga brott mot de mänskliga rättigheterna samt vilka styrmedel det finns för att 
bekämpa korruption och mutor. (2014/95/EU) 
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Sammanfattningsvis är det de fyra huvudområdena miljöpåverkan, personal och sociala 
förhållanden, mänskliga rättigheter samt korruption och mutor som kommer användas vid 
empiri-insamlingen. Inom varje område kommer det undersökas om det rapporteras i 
hållbarhetsrapporten alternativt årsredovisningen om någon policy, samt om de tar upp de 
delområden som nämns i lagförslaget. Även förekomsten av resultaten av policyerna samt 
riskerna inom de fyra huvudområdena kommer att granskas. 
 
Empirininsamlingen kommer genomföras genom att empiriformulär besvaras med ja och nej 
på respektive fråga för att kunna bedöma hur väl företagen lever upp till lagförslaget. 
Insamlingen utökas även med kommentarer kring de befintliga policyerna för att kunna göra 
en mer detaljerad jämförelse mellan företagen i branscherna. 
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3. Metod 

 
I metodkapitlet beskrivs vilken metod som har valts till studien, vilken data som har samlats in 
och hur detta har gjorts samt vilket urval som har gjorts. Även uppsatsens validitet, 
reliabilitet och källkritik tas upp.  

 

3.1 Val av vetenskaplig forskningsmetod 
Syftet med vår studie är att undersöka hur nuvarande hållbarhetsrapporter förhåller sig till de 
krav vilka ställs i det nya lagdirektivet om obligatorisk hållbarhetsrapportering för stora 
företag. Eftersom vi är intresserade av att få en subjektiv bild, det vill säga vilket endast gäller 
de valda företagen i papperstillverknings- och livsmedelstillverkningsindustrin, och få insikt i 
hur stor del av deras rapporter som motsvarar lagdirektivet har vi valt en kvalitativ ansats. 
Den kvalitativa forskningen är öppen och flexibel då datainsamlingen och frågeställningarna 
kan ändras under arbetets gång beroende på det data som samlats in. (Jacobsen, 2002) 
Ansatsen passar vår studie då ett problem ska beskrivas på ett djupare sätt. 
 
3.2 Insamling av material 
I detta avsnitt beskrivs hur insamlingen av bakgrundsinformation, teoretiskt ramverk och data 
har genomförts samt vad denna består av.  
 
3.2.1 Primär- och Sekundärdata 
Empiri kan delas in i primär- och sekundärdata och vi har i denna studie använt sekundärdata 
som vår primära data. Det betyder att materialet är insamlat av någon annan från början, vars 
ändamål inte var detsamma som syftet med denna studie (Jacobsen, 2002). Primärdata är 
sådan empiri vilken forskaren själv samlar in för att använda i sin egen studie (Alvehus, 
2013).  
  
Sekundärdata som kommer att användas i empirin i denna uppsats är årsredovisningar och 
hållbarhetsrapporter. Eftersom syftet med denna uppsats är att jämföra lagförslaget med 
företags nuvarande rapportering anses de faktiska årsredovisningarna och 
hållbarhetsrapporterna från företagen vara den data vilken lämpligast kan hjälpa till att 
besvara frågeställningarna. Eftersom det är företagen själva som upprättar sina 
årsredovisningar och rapporter utgår vi från att all information kommer från dem själva. 
 
3.2.2 Empiriinsamling 
En dokumentundersökning är en datainsamlingsmetod vilken används vid insamling av 
sekundärdata. Det finns flera fördelar med att använda nedskrivna källor: det som är skrivet är 
genomtänkt och genomarbetat, men det kan även innebära att författaren haft tid att förvränga 
och förfalska innehållet. Eftersom författaren som skrivit dokumentet sannolikt hade ett annat 
syfte med texten finns risken att det som står i dokumentet och den informationen vilken ska 
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användas i det nuvarande arbetet inte överensstämmer med varandra. (Jacobsen, 2002) I vårt 
fall bedömer vi dock att överstämmelsen mellan den information vi ville åt och den 
information som fanns är hög då det är just innehållet i dokumenten, vad som fanns och vad 
som saknas, som granskades. 
  
Enligt Bryman och Bell (2011/2013) ska de dokument vilka undersöks bedömas utifrån fyra 
kriterier: äkthet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Dokument publicerade av 
organisationer brukar leva upp till kriterierna äkthet och meningsfullhet, men det är svårt att 
bedöma representativiteten och trovärdigheten. Dokument liknande årsberättelser behöver 
inte vara en beskrivning som alla känner igen sig i och håller med om. Objektiviteten är 
svårbedömd då det är troligt att företag vid produktionen av dokumentet har en idé om vad det 
är de vill förmedla. Det är svårt att veta vem som har samlat in materialet och hur det har 
gjorts (Jacobsen, 2002). 
 
Genom en kvalitativ innehållsanalys av årsredovisningarna och hållbarhetsrapporterna 
undersöktes hur väl de nuvarande hållbarhetsrapporterna lever upp till det nya lagförslaget. 
Eftersom det finns en valmöjlighet för företag att publicera hållbarhetsrapporten separat eller 
som en del av årsredovisningen har båda delarna granskats. 
 
3.2.3. Insamling till teoretiskt ramverk 
Informationen kring lagförslaget är hämtat från Departementsskrivelsen [Ds] 2014:45 som är 
gjord av Justitiedepartementet och publicerad av regeringen, samt från direktivet från EU 
2014/95/EU. Vi anser därför att dessa är pålitliga och trovärdiga källor för hur den nya lagen 
kommer vara utformad. Denna studie bygger på lagförslaget vilket är relevant och aktuellt då 
det kommer tas i bruk 1 juli 2016. Senast 6 december 2016 måste varje medlemsstat i unionen 
ha inkluderat detta i lagstiftningen för att det ska kunna gälla från 1 januari 2017 eller det 
räkenskapsår som börjar under året (2014/95/EU).  
 
I sökningen av vetenskapliga artiklar har databaserna Discovery och ABI/INFORM Global 
använts, och de tillämpade sökorden är kombinationer av orden: sustainable, development, 
accounting, legislation, European Union, reporting och corporate social responsibility. 
Material har även hämtats från olika organisationers hemsidor bland annat OECD, FN och 
GHG Protocol för att få information om organisationens arbete för hållbarhet och rapportering 
samt standarder och rapporter.  
 
3.3 Forskningsdesign 
Vi har valt att göra en beskrivande undersökning för att få insikt i hur långt företag har 
kommit i sin rapportering och vad som saknas för att de ska uppfylla lagdirektivet. Vi vill 
alltså beskriva hur situationen ser ut idag. Den beskrivande undersökningen visar tillståndet 
vid en specifik tidpunkt (Jacobsen, 2002), i vår studie rapporterna för år 2014. 
 
Vår undersökning har en komparativ design eftersom vi använder samma metod för insamling 
av data på samtliga företag i de två branscherna. Avsikten är att jämföra fem företag i två 
olika branscher och hur de lever upp till den kommande lagstiftningen. Enligt Bryman och 
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Bell (2011/2013) bygger den komparativa designen på att en jämförelse mellan två eller flera 
sociala företeelser ger en bättre förståelse för dessa. Designens grund är att belysa vissa 
faktorer från undersökningens resultat vilket sedan används för att analyseras mot teori. I vår 
studie jämförs faktorerna miljöpåverkan, sociala förhållanden och personal, mänskliga 
rättigheter samt korruption och mutor. 
  
3.4 Urval  
Till undersökningen användes ett strategiskt urval där tio företag från två olika branscher 
valdes ut. Ett strategiskt urval innebär att ett skevt urval medvetet sker och de enheter som 
väljs ut förväntas ge ett speciellt svar. Det är ett icke-sannolikhetsurval och resultatet kan 
därför inte generaliseras till hela populationen utan kan endast tolkas i samband med just detta 
urval. (Jacobsen, 2002) 
  
Enligt en studie utförd av Kolk et al. (2001) har branschtillhörighet stor betydelse vad gäller 
hållbarhetsrapportering. De två branscherna i denna undersökning valdes därför strategiskt ut, 
utifrån kriteriet att den ena enligt den tidigare studien skulle ha kommit längre med 
hållbarhetsrapporteringen och den andra kortare i utvecklingen. De två branscherna som 
valdes ut blev därför papperstillverkning, som kommit långt med rapporteringen och 
livsmedelstillverkning, vilka enligt tidigare studier inte kommit lika långt. 
  
För att årsredovisningarna och hållbarhetsrapporterna från de olika företagen ska vara 
jämförbara med varandra ska alla vara publicerade samma år. Eftersom alla företag ännu inte 
har hunnit publicera sina årsredovisningar och rapporter för år 2015 har år 2014, alternativt 
2014/2015 för de med brutet räkenskapsår, tagits med i undersökningen. Samtliga företag i 
undersökningen är stora företag i Sverige eftersom det är de som berörs av den kommande 
lagändringen. För att leva upp till det kravet valde vi ut de fem största företagen inom 
papperstillverknings- och livsmedelstillverkningsbranscherna i Sverige enligt omsättningen 
utifrån listor publicerade på www.largestcompanies.se. De företag som kommer att 
undersökas är: 
 

Papperstillverkningsbranschen Livsmedelstillverkningsbranschen 
1. SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget 1. Lantmännen ek. för.  
2. Billerud Korsnäs AB 2. AAK AB 
3. Södra Skogsägarna ek. för.  3. Arla Foods AB 
4. Tetra Pak, AB 4. HK Scan Sweden AB 
5. Nemus Holding AB 5. Cloetta AB 
 
Tabell 1: Undersökta företag, egen bearbetning av information från www.largestcompanies.se. 
 
3.5 Operationalisering 
Operationaliseringen av studien gjordes genom att kraven i lagdirektivet bröts ned till ett antal 
frågor i tabellform, vilka behandlar innehållet i hållbarhetsrapporterna och 
årsredovisningarna. Genom dessa framgick vad företagen rapporterar om, för att sedan 
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möjliggöra jämförelser mellan företagen i branscherna samt besvara hur de uppfyller kraven i 
lagdirektrivet. 
  
Det är tydliga krav på att företagen ska ha policys gällande samtliga hållbarhetsområden som 
tas upp i lagändringen. Graden av strikthet i vad kraven ska inkludera i dessa policyer ser 
dock olika ut beroende på område. Inom miljöområdet ställs högre krav på exakt vad som ska 
inkluderas, medan det inom de andra områdena beskriver vilka frågor som kan tas upp, vilket 
vi tolkar som rekommendationer. Sammanställningen av datainsamlingen presenteras genom 
en uppdelning i fyra hållbarhetsområden som fokuserar på varsin del av vad lagdirektivet 
kräver. De fyra hållbarhetsområdena är: miljöpåverkan, personalen och sociala förhållanden, 
mänskliga rättigheter samt korruption och mutor. När vi refererar till huvudområdena i 
empiri, analys och slutsats är det dessa fyra hållbarhetsområden vi hänvisar till. Refereras det 
istället till delområden är det underfrågorna till respektive huvudområde det handlar om, 
exempelvis luftföroreningar och koldioxidutsläpp som är delområden till huvudområdet 
miljöpåverkan. Vi använder även ordet kvalité i analysen, med betydelsen att hög kvalité 
innebär att företaget berör samtliga fyra huvudområden i sin rapportering.  
 
För att kunna samla in empirin på ett objektivt sätt har några av ordens innebörd i lagförslaget 
definierats för att det ska framgå tydligt hur insamlandet har gått till. Ordet policy har tolkats i 
enlighet med Svenska Akademins ordlista, (Policy, u.å) och betyder företagets handlande eller 
tillvägagångssätt i en viss fråga. Det betyder att det inte behöver vara ett policydokument för 
att uppfylla definitionen av en policy. Till mänskliga rättigheter inkluderas handlande inom 
ramarna för företagets egna verksamhet, exempelvis avståndstagande mot tvångsarbete. 
Välgörenhetsarbeten vilka ligger utanför företagets normala verksamhet räknas inte in i vår 
definition. Definitionen av företagets affärsmodell är ett tydliggörande av deras affärsidé det 
vill säga vad företaget i praktiken sysslar med (Skärvad & Olsson, 2013). 
  
Utifrån de faktorer vilka framkommer i lagdirektivet har ett antal frågor i tabellform skapas, 
och det är denna modell som kommer användas vid insamlingen av empiri. För varje 
hållbarhetsområde ska det besvaras om företaget har någon policy kring detta, vad det 
eventuella resultatet av tillämpningen av policyn är, samt om företaget tar upp väsentliga 
risker vilka är kopplade till området. Det ska även besvaras om företaget talar om vad de har 
för affärsmodell. Har företaget inte någon affärsmodell eller policy i området frågas det om 
företaget anger något skäl för detta.  
 
Modellen inleds med ett par generella frågor vilka handlar om på vilket sätt företagen väljer 
att upprätta sin hållbarhetsrapportering. Rubrikerna i tabellen visar vilket hållbarhetsområde 
som frågorna är kopplade till. Varje hållbarhetsområde har fått en eller flera underfrågor vilka 
är baserade på de krav och rekommendationer som finns i direktivet från EU kring vad 
policyn ska eller kan innehålla. 
  
För varje hållbarhetsområde ska, utöver frågorna i modellen, det även ställas någon av 
följande frågor, beroende på om företaget har en policy på området eller inte. 
Om ja, finns något resultat av policyns tillämpning? Om nej, förklaras skälet till detta? 
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Upprättas hållbarhetsrapporten som en separat rapport eller som en del av 
årsredovisningen? 
Uttalar sig företaget om vilket ramverk eller standard de följer? 

Finns upplysningar om företagets affärsmodell?  

Miljöpåverkan 
Har företaget en miljöpolicy? 
 
1. Finns information om konsekvenser av företagets verksamhet på miljö och i de fall det kan påverka  hälsa och 
säkerhet?  
 
2. Finns information om användning av energi från förnybara och icke-förnybara källor? 
 
3. Finns information om växthusgasutsläpp? 
 
4. Finns information om vattenanvändning? 
 
5. Finns information om luftföroreningar? 
Rapporterar företaget om väsentliga risker som rör dessa frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Personal och sociala förhållanden 
Har företaget en policy angående personal och sociala förhållanden? 
 
1. Finns information om jämställdhet? 
 
2. Finns information om arbetsvillkor? 
 
3. Finns information om respekt för arbetstagarnas rätt till information och samråd?  
 
4. Finns information om respekt för fackföreningars rättigheter?  
 
5. Finns information hälsa och säkerhet på̊ arbetsplatsen? 
 
Rapporterar företaget om väsentliga risker som rör dessa frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 
 

Mänskliga rättigheter 
Har företaget en policy om respekt för de mänskliga rättigheterna?  
 
1. Finns information om styrmedel för bekämpning av brott mot de mänskliga rättigheterna? 
 
Rapporterar företaget om väsentliga risker som rör dessa frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 
 

Korruption och mutor 
Har företaget en policy angående bekämpning av korruption och mutor? 
 
1. Finns information om förebyggande åtgärder?  
 
Rapporterar företaget om väsentliga risker som rör dessa frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 
Tabell 2: Frågor till empiriinsamling, egen bearbetning med grund i lagdirektivet 
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Vid insamlingen av empirin besvarades frågorna vi formulerat i operationaliseringen med “ja” 
eller “nej”, beroende på om företaget har de policys som efterfrågas i lagförslaget eller ej. 
Oavsett hur mycket eller lite information företaget uppger får de ett “ja” så länge de har någon 
slags policy eller mål inom området. Skrivs det ingenting om det eller om de inte har något 
slags mål eller strategi får de ett “nej”. Dessa svar har sammanställts till empiriavsnittet och 
används sedan för att bedöma hur väl företagen uppfyller de krav som finns i lagförslaget 
samt identifiera om och var det finns eventuella brister. Samtliga företags empiriformulär, där 
alla frågorna besvaras och i vissa fall kommenteras, finns att läsa i detalj i Bilaga 1: 
Datainsamling. 
 
Även ett urval av mer detaljerad information uppdelad i de fyra huvudområdena från 
rapporterna presenteras för att kunna göra bättre jämförelser mellan företagen i analys och 
slutsats. Kommentarerna kommer användas för att utveckla och skapa djupare förståelse för 
hur hållbarhetsrapporterna ser ut idag samt vilka skillnader och likheter som finns mellan 
företagen och branscherna.  

3.6 Metodreflektion 

I detta avsnitt behandlas studiens validitet, reliabilitet och källkritik. 
 
3.6.1 Validitet 
Validitet handlar om studiens giltighet, det vill säga om undersökningens slutsats är giltig och 
mäter det studien avser att mäta. Validitet kan delas in i intern giltighet där frågan är om det 
studerade fenomenet har beskrivits på rätt sätt och gett den sökta informationen och därmed 
kommit i närheten av sanningen. Den kan även delas in i extern giltighet där den ställda 
frågan är om informationen är applicerbar på andra sammanhang och kan generaliseras. 
(Jacobsen, 2013) Den externa giltigheten är inget vi stävar efter eftersom syftet med studien 
inte är att generalisera resultatet. 
  
Hög intern giltighet kan bland annat fås genom att fler håller med om forskningsresultatet, 
detta kan undersökas genom att jämföra resultatet mot andra liknande studier som använt 
olika metoder för att se om de överensstämmer samt att själva granska resultaten kritiskt för 
att avgöra om de kan ses som giltiga. Om flera olika metoder ger samma resultat är det en 
stark indikation på att resultatet är giltigt. (Jacobsen, 2013) 
  
Det som motiverar den interna giltigheten i vår studie är att det finns en tydlig koppling 
mellan teori och empiri, vi har vid datainsamlingen följt lagförslaget och granskat företag 
vilka kommer omfattas av lagförslaget. Syftet var att kartlägga hur de valda företagen 
kommer leva upp till lagdirektivet och vi tar i operationaliseringen upp och undersöker exakt 
de variabler vilket lagdirektivet innefattar. Våra resultat överensstämmer även mot tidigare 
forskningsresultat som använt samma metod som oss men även studier vilka använt intervjuer 
som metod. Exempelvis stämmer vår studies resultat att papperstillverkningsbranschen har en 
mer utarbetad miljöpolicy än livsmedelstillverkningsbranschens överens med studien Kolk, 
Walhain och van de Wateringen (2001) gjort. Vår studie stämmer även överens med 
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Hubbards (2011) som tyder på att de separata rapporterna har högre kvalitet och att det saknas 
mycket information om handlingsåtgärder i rapporteringen. 
 
3.6.2 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om studiens trovärdighet och om hur tillförlitlig den är (Jacobsen, 2002). 
Vid hög reliabilitet skulle resultatet av undersökningen bli detsamma om den gjordes om igen 
med samma förutsättningar (Bryman & Bell, 2011/2013). Vid just dokumentundersökningar 
är det viktigt med tillgången till dokumenten samt att dokumentens användning passar till 
problemställningen. För att den ska vara upprepningsbar är det viktigt att inga egna 
värderingar förs in i studien (Jacobsen, 2002) och att det redogörs för alla faser av processen 
(Bryman & Bell, 2011/2013). 
 
I denna studie strävar vi efter att vara väldigt tydliga med hur studien har gått till, vilka 
variabler som har mätts samt hur empirin har samlats in. Vi är tydliga med vilka företag som 
har ingått i undersökningen och dokumentens relevans för problemställningen är hög eftersom 
det är årsredovisningarna och hållbarhetsrapporterna i sig vilket undersökningen handlar om. 
Eftersom lagförslaget inte innehåller tydliga kriterier för vad som ska ingå i rapporteringen 
har det varit viktigt att definiera betydelsen och innebörden av variablerna som varit i fokus i 
undersökningen, men det finns ändå en risk att egna värderingar och tolkningar av ord kan ha 
påverkat insamlingen. Enligt Bryman och Bell (2011/2013) är det även viktigt för den interna 
reliabiliteten att samtliga personer vilka är med och utför studien är överens om hur den 
insamlade empirin ska tolkas så att alla gör på samma sätt. Detta skedde genom att vi från 
början ställde upp tydliga kriterier för hur variablerna skulle tolkas.  
 
3.6.3 Källkritik  
Det är viktigt att källorna är tillförlitliga. Att källorna är äkta, oberoende, färska och samtida 
framhåller Ejvegård (2009) är viktiga krav. Årsredovisningarna och hållbarhetsrapporterna 
kommer från företagens egna hemsidor och förväntas därmed vara äkta. De är därmed 
förstahandskällor, de kommer direkt ifrån företagen utan att någon annan har hunnit omarbeta 
informationen. Det finns dock risker med att källorna är publicerade av företagen själva 
eftersom de eventuellt delvis kan ha syftet att framhäva företaget och visa upp dess främsta 
sidor. Det finns en risk att företagen ser ett egenintresse i att förfalska informationen 
(Jacobsen, 2002).  
 
Eftersom hållbarhetsrapportering är ett förhållandevis nytt fenomen är de flesta källor aktuella 
i tiden och samtliga använda källor kommer från 2000-talet. De flesta vetenskapliga artiklar i 
det teoretiska ramverket är publicerade inom Europa, och har någon slags koppling till 
Sverige. Enstaka artiklar kommer dock från amerikanska alternativt australiensiska källor, 
men vi bedömer ändå dessa relevanta för vår studie. Eftersom hållbarhetsrapporteringen är ett 
relativt nytt fenomen oavsett nationalitet är bristerna och frågorna kring rapporteringen 
världsomfattande och inte knutna till en specifik nation. De vetenskapliga artiklarna får anses 
trovärdiga då de blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och blivit granskade av andra 
forskare.  
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4. Empiri 
 
Här presenteras den information som har samlats in från de utvalda företagens 
hållbarhetsrapporter och årsredovisningar.  

 

4.1 Presentation av företagen 
Här följer en kort presentation av de företag som granskats i empirin. Omsättning, 
balansomslutning och antal anställda finns med för att visa att det är stora företag eller stora 
koncerner enligt definitionen i lagdirektivet. Alla siffror är för år 2014. Det beskrivs även om 
företaget upprättar en separat hållbarhetsrapport eller om den ingår i företagets 
årsredovisning. Det framgår också om det finns någon information om vilket ramverk eller 
standard företaget använt vid upprättandet.  
 
Nyckeltalen i presentationerna nedan är hämtade från www.lagerstcompanies.com. Övrig 
information är hämtad från respektive företags hållbarhetsrapporter alternativt årsredovisning.   

4.1.1 Papperstillverkande företag 

1. SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget [SCA] 
Företaget tillverkar hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljningen 
sker bland annat under varumärkena Libresse, Tork och Edet. 
Nettoomsättning: 104 miljarder, balansomslutning: 115 miljarder, antal anställda: 44 247 
(varav 5 576 st i Sverige). De har en separat hållbarhetsrapport och följer GRI, Global 
Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt ILO:s grundläggande 
konventioner om anständiga arbetsvillkor.  
  
2. Billerud Korsnäs AB [Billerud] 
Företaget tillverkar förpackningar, dels för livsmedel men även för transporter, industri och 
läkemedel. 
Nettoomsättning: 20,9 miljarder, balansomslutning: 25 miljarder, antal anställda: 4 246 (varav 
2 539 st i Sverige). De upprättar en separat hållbarhetsrapport och följer GRI, Global 
Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ILO:s grundläggande konventioner 
om anständiga arbetsvillkor samt CDP - Driving Sustainable Economics. 
  
3. Södra Skogsägarna ek. för [Södra] 
En ekonomisk förening av skogsägare. De producerar utöver pappersmassa även trävaror och 
biobränsle. 
Nettoomsättning: 17 miljarder, balansomslutning: 17 miljarder, antal anställda: 3 578 (varav 3 
267 st i Sverige). De har ingen separat hållbarhetsrapport utan det är en del av 
årsredovisningen. Det finns ingen information om standarder eller ramverk. 
  
4. Tetra Pak, AB [Tetra Pak] 
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Företaget tillverkar process- och förpackningslösningar för livsmedel. 
Nettoomsättning: 15 miljarder, balansomslutning: 9 miljarder, antal anställda: 3 986 (samtliga 
i Sverige). De har en separat hållbarhetsrapport och uppger att de använder sig av Global 
Compact och CDP - Driving Sustainable Economics. 
  
5. Nemus Holding AB [Nemus] 
Tillverkar genom sin dotterkoncern Arctic Paper högkvalitativt grafiskt finpapper.  
Nettoomsättning: 6 miljarder, balansomslutning: 4,6 miljarder, antal anställda: 1 784 (varav 1 
079 st i Sverige). Arctic Paper har en separat rapport vilket de kallar Emas-rapport där de 
följer ramverket Emas. 
  

4.1.2 Livsmedelstillverkande företag 

1. Lantmännen ek. för. [Lantmännen] 
En ekonomisk förening av svenska lantbrukare som producerar spannmål. Försäljningen sker 
genom bland annat varumärkena Axa och Kungsörnen. 
Nettoomsättning: 32 miljarder, balansomslutning: 27 miljarder, antal anställda: 8 311 (varav 3 
702 st i Sverige). Hållbarhetsrapporeringen är en del av årsredovisningen, de har ingen 
separat rapport. De följer ramverken och standarderna GRI och Global Compact. 
  
2. AAK AB [AAK] 
Företaget producerar och förädlar vegetabiliska oljor. 
Nettoomsättning: 18 miljarder, balansomslutning: 12 miljarder, antal anställda: 2 439 (varav 
559 st i Sverige). De har en separat hållbarhetsrapport som följer GRI, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag samt Global Compact. 
  
3. Arla Foods AB [Arla] 
Tillverkar och säljer mejeriprodukter under bland annat varumärkena Arla, Yoggi, Svenskt 
Smör och Keso - Cottage Cheese.  
Nettoomsättning: 17 miljarder, balansomslutning: 10 miljarder, antal anställda: 3 363 (info 
om antalet i Sverige saknas). De upprättar en separat hållbarhetsrapport som de kallar för 
ansvarsrapport. De följer Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 
  
4. HK Scan Sweden AB [Scan] 
Företaget förädlar kött- och charkprodukter, samt färdigmat. 
Nettoomsättning: 8 miljarder, balansomslutning: 1,8 miljarder, antal anställda: 1 998 
(samtliga i Sverige). Hållbarhetsrapporteringen är en del av årsredovisningen. Det finns ingen 
information om ramverk eller standarder för rapporteringen. 
  
5. Cloetta AB [Cloetta] 
Tillverkar och säljer konfektyr under bland annat varumärkena Kexchoklad, Läkerol och 
Malaco. 
Nettoomsättning: 5 miljarder, balansomslutning: 10 miljarder, antal anställda: 2 533 (varav 
553 st i Sverige). De har en separat hållbarhetsrapport där de följer GRI:s ramverk. 
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4.2. Rapporteringens innehåll 
I denna del redogörs det för de olika hållbarhetsområdena som i denna studie delats upp i 
huvudområden och delområden, dessa ska enligt lagdirektivet tas med i rapporteringen. Detta 
är en sammanfattning från de datainsamlingar som utförts på respektive företag, se bilaga 1: 
Datainsamling för mer detaljer.  
 
 

Sammanställning av datainsamling 
 

Upprättas hållbarhetsrapporten som en 
separat rapport eller som en del av 
årsredovisningen? 

7 av 10 har en separat hållbarhetsrapport.  
I papperstillverkningsbranschen: 4 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 3 av 5.  
Det vill säga 3 företag hållbarhetsrapporterar i 
årsredovisningen.  

Uttalar sig företaget om vilket ramverk 
eller standard de följer? 

8 av 10 uttalar sig om vilket eller vilka ramverk de följer. 4 
av 5 i respektive bransch.  
5 av 10 använder GRI.  
6 av 10 använder FN:s Global Compact.  
4 av 10 använder OECD:s riktlinjer 
2 av 10 använder CDP.  
 

Finns upplysningar om företagets 
affärsmodell?  

10 av 10 rapporteringar innehåller information om 
företagets affärsmodell.  

Miljöpåverkan  

Har företaget en miljöpolicy? 
 
-Finns information om konsekvenser av företagets 
verksamhet på miljö och i de fall det kan 
påverka  hälsa och säkerhet?  
 
 
-Finns information om användning av energi från 
förnybara och icke-förnybara källor? 
 
-Finns information om växthusgasutsläpp? 
 
 
-Finns information om vattenanvändning? 
 
 
 
-Finns information om luftföroreningar? 

Samtliga 10 företag har en miljöpolicy.  
 
Samtliga 10 företag rapporterar om hur deras verksamhet 
påverkar miljön. 9 av 10 rapporterar om resultaten.   
I papperstillverkningsbranschen: 4 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 5 av 5.  
 
Samtliga 10 företag rapporterar om förnybara energikällor. 
Samtliga 10 rapporterar om resultaten.  
 
Samtliga 10 företag rapporterar om växthusgasutsläpp. 
Samtliga 10 rapporterar om resultatet.  
 
Samtliga 10 företag rapporterar om vattenanvändningen. 
8 av 10 företag rapporterar om resultaten. 4 av 5 i 
respektive bransch.  
 
8 av 10 företag rapporterar om luftföroreningar. 4 av 5 i 
respektive bransch.  
5 av 10 företag rapporterar om resultaten.  
I papperstillverkningsbranschen: 4 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 1 av 5 

Rapporterar företaget om väsentliga risker 
som rör dessa frågor samt hur företaget 
hanterar detta? 

8 av 10 företag rapporterar om risker kring miljöfrågor.  
 I papperstillverkningsbranschen: 5 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 3 av 5. 

Personal och sociala förhållanden 
Har företaget en policy angående 
personal och sociala förhållanden? 
 
 

9 av 10 företag har en policy angående personal och 
sociala förhållanden.  
I papperstillverkningsbranschen: 4 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 5 av 5. 
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1. Finns information om jämställdhet? 
 
 
 
 
2. Finns information om arbetsvillkor? 
 
 
 
 
3. Finns information om respekt för arbetstagarnas 
rätt till information och samråd?  
 
 
 
 
 
4. Finns information om respekt för 
fackföreningars rättigheter?  
 
 
 
 
5. Finns information hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen? 

1. 9 av 10 företag rapporterar om jämställdhet.  
6 av 10 rapporterar om resultatet.  
I papperstillverkningsbranschen: 4 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 2 av 5. 
 
2. 6 av 10 företag rapporterar om arbetsvillkor. 3 av 5 i 
respektive bransch.  
2 av 10 företag rapporterar om resultatet. Båda 2 är inom 
papperstillverkningsbranschen.  
 
3. 7 av 10 företag rapporterar om information och samråd.  
I papperstillverkningsbranschen: 3 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 4 av 5. 
4 av 10 rapporterar om resultatet.  
I papperstillverkningsbranschen: 3 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 1 av 5. 
 
4. 7 av 10 företag rapporterar om fackföreningar.  
I papperstillverkningsbranschen: 3 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 4 av 5. 
2 av 10 rapporterar om resultatet. 1 av 5 i respektive 
bransch.  
 
5. 9 av 10 företag rapporterar om hälsa och säkerhet.  
I papperstillverkningsbranschen: 4 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 5 av 5. 
8 av 10 rapporterar om resultatet. 4 av 5 i respektive 
bransch.  

Rapporterar företaget om väsentliga risker 
som rör dessa frågor samt hur företaget 
hanterar detta? 
 

5 av 10 företag rapporterar om risker kring personal och 
sociala förhållanden.  
I papperstillverkningsbranschen: 2 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 3 av 5. 

Mänskliga rättigheterna 
Har företaget en policy om respekt för 
de mänskliga rättigheterna?  
 
 
 
 
1. Finns information om styrmedel för bekämpning 
av brott mot de mänskliga rättigheterna? 
 

6 av 10 företag har en policy angående de mänskliga 
rättigheterna. 3 av 5 i respektive företag.  
5 av 10 rapporterar om resultatet.  
I papperstillverkningsbranschen: 2 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 3 av 5. 
 
1. 4 av 10 företag rapporterar om styrmedel. 2 av 5 i 
respektive bransch.  
2 av 10 företag rapporterar resultatet. 1 av 5 i respektive 
bransch.  

Rapporterar företaget om väsentliga risker 
som rör dessa frågor samt hur företaget 
hanterar detta? 

4 av 10 företag rapporterar om risker kring de mänskliga 
rättigheterna. 2 av 5 i respektive bransch.  

Korruption och mutor 
 

Har företaget en policy angående 
bekämpning av korruption och mutor? 
 
 
 
 
 
1. Finns information om förebyggande åtgärder?  
 

7 av 10 företag har en policy angående bekämpning av 
mutor och korruption.  
I papperstillverkningsbranschen: 3 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 4 av 5 
4 av 10 rapporterar om resultatet. 2 av 5 i respektive 
bransch.  
 
1. 4 av 10 företag rapporterar om förebyggande åtgärder. 2 
av 5 från respektive bransch.  
2 av 10 rapporterar om resultatet. 1 av 5 från respektive 
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Tabell 3: Sammanställning av datainsamling, egen bearbetning.  
 
Nedan följer ett urval av kommentarer och förtydliganden hämtade från företagens 
rapportering.  
 
4.2.1 Miljöpåverkan 
Samtliga företag visar upp sin miljöpolicy i form av utarbetade strategier och mål. Scan har 
under året utvecklat en miljöpolicy och Södra har en hållbarhetspolicy samt en 
naturvårdspolicy sedan tidigare. 
  
Inom miljöpåverkan tar både Cloetta och AAK upp sin användning av palmolja och de har 
varsin policy om detta. SCA och Tetra Pak beskriver att deras verksamheter är energiintensiva 
och därmed påverkar miljön genom användningen av fossila bränslen och elektricitet. Både 
SCA och Billerud försöker minska sin påverkan genom ny produktionsteknik och 
innovationer. Billerud beskriver den påverkan deras kedja har, från uttag av naturresurser till 
slutanvändning och återvinning. Även Lantmännen beskriver hur deras odlingskedja påverkar 
miljön. 
  
Samtliga rapporter innehåller information om växthusgasutsläpp, hur deras målsättning är att 
minska utsläppen av växthusgas samt resultaten av deras åtgärder. Exempelvis innehåller 
AAK:s rapportering information om hur leverantörskedjan och palmoljan påverkar koldioxid-
utsläppen. AAK och Billerud skriver om transporter och hur de arbetar med att optimera 
dessa för att minska luftföroreningar, Billerud har exempelvis ökat tåg- och båttransporterna. 
SCA har under året utformat en ny policy för nyttjande av affärsflyg, där de inte längre får 
användas vid representation och anhöriga får inte följa med. Scan skriver att luftföroreningar 
ska minskas och Nemus arbetar aktivt med att minska svaveloxid, kväveoxider och koldioxid. 
  
Risker 
AAK tar upp vilka faktorer som leder till extrema väderförhållanden och hur dessa skulle 
påverka skördarna. Billerud tar också upp klimatförändringar, resursbrist och utsläpp från 
transporter. Lantmännen ser risker med leverantörer vilka använder växtnäring samt 
miljöpåverkan från de som odlar kakao och palmolja. Tetra Pak tar upp risken med 
aluminium och deras mål är att endast använda förnybara förpackningar i framtiden. De 
skapade år 2014 världens första förpackning gjord helt i förnybart material. Cloetta och SCA 
tar upp risker och riskhantering av miljöfrågor i sina årsredovisningar, men inte i 
hållbarhetsrapporterna. 
 

bransch.  
Rapporterar företaget om väsentliga risker 
som rör dessa frågor samt hur företaget 
hanterar detta? 
 

6 av 10 företag rapporterar kring risker rörande mutor och 
korruption.  
I papperstillverkningsbranschen: 2 av 5.  
I livsmedelstillverkningsbranschen: 4 av 5 
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4.2.2 Personal och sociala förhållanden 
Vad gäller jämställdhet är SCA, Billerud, Södra, Tetra Pak, Lantmännen och Scans mål att 
öka andelen kvinnor bland sina anställda. Arla jobbar för att kvinnor i andra kulturer ska få 
möjligheten att arbeta, och Cloetta beskriver att de använder sig av flexibla arbetsformer för 
att både män och kvinnor ska kunna kombinera privatliv med yrkesliv. AAK skriver att det 
inte är jämställt inom företaget med en låg andel kvinnor, och att detta beror på att arbetet inte 
tilltalar kvinnor. 
  
Scan och SCA beskriver att de utvärderar och genomför leverantörsrevisioner i hög-riskländer 
för att säkerställa arbetsvillkoren där, medan Arla konstaterar att arbetsvillkoren ser olika ut 
beroende på land och kultur. Inom delområdet samråd och information satsar Lantmännen och 
Cloetta på medarbetarsamtal en gång om året med de anställda. Scan vill förbättra den interna 
kommunikationen och deras metod för att göra detta är prestationsdialoger. Scan, och även 
Tetra Pak tillämpar medarbetarundersökningar för att ta reda på de anställdas åsikter. Södra 
använder sig av kommunikation och arbetsplatsträffar för att försäkra sig om att de anställda 
känner sig hörda. Alla företag utom Tetra Pak och Scan kommunicerar ut att de respekterar de 
anställdas föreningsfrihet och rätt till facklig representation. Endast Lantmännen och Södra 
visar upp ett resultat av detta genom regelbunden kontakt med fackliga representanter. 
  
SCA, Billerud, Södra, Tetra Pak och AAK har en nollvision när det kommer till 
arbetsplatsolyckor. Cloetta skriver att de jobbar kontinuerligt med att förebygga olyckor och 
Lantmännen har obligatoriska säkerhetsutbildningar för alla ledare. Cloetta och AAK har 
noterat en minskning av sjukfrånvaro orsakad av arbetsplatsolyckor under året. Även Arla, 
Lantmännen och SCA har minskat andelen olyckor, men för Billerud och Södra ökade antalet 
olyckor under år 2014. 
  
Risker 
SCA, Lantmännen och Arla har börjat utveckla tydligare tillvägagångssätt för rapportering av 
iakttagelser och klagomål inom företaget, så kallad whistleblowing, för att minska riskerna för 
de anställda. Cloetta gör kontinuerliga riskutvärderingar med samtal och workshops kring en 
säker arbetsmiljö. 
 
4.2.3 Mänskliga rättigheter 
Samtliga av de företag som har en policy kring mänskliga rättigheter förutom AAK skriver att 
de har det inkluderat i sin uppförandekod/Code of Conduct. SCA, Lantmännen och Arla 
använder styrmedlen leverantörsrevisioner och inspektioner för att kontrollera hur väl de 
mänskliga rättigheterna efterföljs. De anser att det är viktigt att välja ansvarstagande 
leverantörer och affärspartners. SCA beskriver antalet skedda överträdelser mot koden och 
konstaterar att förbättringar finns. 
  
Risker 
SCA skriver att vissa av deras produktionsländer klassas till hög-riskländer för brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Arla beskriver också att det finns en risk vid etablering på marknader 
där de mänskliga rättigheterna inte följs. Billerud gör bedömningen att risken för brott mot de 
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mänskliga rättigheterna är minimal i den egna verksamheten och att deras leverantörer finns i 
deras närhet vilket leder till att även där är risken minimal. 
 
4.2.4 Korruption och mutor 
Scan, SCA, Tetra Pak, AAK och Billerud har en uppförandekod/Code of Conduct där en 
policy mot korruption är inkluderad. Billerud och Tetra Pak skriver att de har nolltolerans mot 
korruption. SCA har under år 2014 haft sex överträdelser av uppförandekoden, medan 
Billerud inte har haft några överträdelser alls under året. 
  
AAK och SCA har e-utbildning för ökad medvetenhet och Lantmännen har riktad information 
samt utbildningar för att förbygga korruption och mutor. Båda SCA och Billerud anordnar 
workshops och Billerud har även utbildningar och föreläsningar i etiskt ansvar. 
  
Risker 
Billerud anser att den högsta risken finns inom deras köp- och säljfunktioner. SCA:s intäkter 
genereras till 27 procent i länder med hög risk för korruption och Lantmännen anser att de har 
en medelstor risk för korruption då de verkar i länder och branscher med varierande risk men 
mestadels låg. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras den empiri som samlats in och jämförs med lagdirektivet. Analysen 
innehåller även jämförelser mellan de två utvalda branscherna.   

 

Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 
(Andrews & Granath, 2012). De fyra huvudområden som de tio företagen i empirin 
hållbarhetsrapporterar om går att koppla till dessa tre dimensioner. Korruption och mutor är 
en del av den ekonomiska hållbarheten, miljöpåverkan hör till den ekologiska hållbarheten 
samt personal och sociala frågor och mänskliga rättigheter som hör till den sociala 
hållbarheten. 

Även om hållbarhetsrapporteringen ökar och allt fler företag upprättar rapporter finns det 
fortfarande en del företag som väljer att inte göra det (Kolk, 2004). Samtliga företag i den här 
studien har någon slags rapportering inom hållbarhet, men innehållet skiljer sig åt. Det företag 
som sticker ut är Nemus som upprättar en Emas-rapport som endast behandlar miljöfrågorna. 
De tar inte upp något om sociala förhållanden, mänskliga rättigheter eller korruption. Enligt 
Antal et al. (2008) var miljöfrågan länge en fristående intressefråga i relation till 
redovisningen, men idag har hållbarhetsområdet utvidgats till att inkludera andra områden i 
form av exempelvis arbetssituation och respekt för mänskliga rättigheter.  
  
I den här studien var det sju av tio företag som hade en separat hållbarhetsrapport, medan tre 
företag hade rapporteringen som en del av årsredovisningen. Det stämmer överens med den 
statistik som Habek (2016) visar upp där det framgår att 28 procent av de svenska företagen i 
studien inkluderar rapporten i årsredovisningen. Enligt Habek har ofta de separata rapporterna 
högre kvalité, vilket det även finns tendenser till i denna studie. Två av de företag i studien 
som inte har separat rapportering, Scan och Södra, saknar information inom mänskliga 
rättigheter och korruption, de har mer fokus på miljö och social utveckling. Scan nämner 
endast att det finns en Code of Conduct innehållandes en policy angående korruption, men 
den beskrivs inte detaljerat. Det tredje företaget, Lantmännen tar upp samtliga områden i sin 
rapportering och bedöms därmed ha en högre kvalité. Hållbarhetsinformationen blev 
komprimerad och fick inte lika mycket utrymme som i de fall där det fanns en separat rapport. 
Detta syns tydligt i empiriformulären som finns i bilaga 1: Datainsamling.  
  
Åtta av tio företag i empirin uppger att de använder sig av minst en standard eller ramverk vid 
upprättandet av sin hållbarhetsrapport. Lagförslaget tar upp att företagen kan välja vilket 
ramverk de vill använda sig av (Ds 2014:45). Ramverken och standarderna kan vägleda 
företagen att upprätta sin rapportering och se till att det fokuseras på rätt saker när det inte 
finns någon lagstiftning med tydliga krav. GRI är det vanligaste ramverket att använda 
(Svensson, 2016), och av företagen i den här studien var det hälften som uppgav att de följde 
GRI. Både FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag innehåller 
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rekommendationer till företagen om policys inom exempelvis mänskliga rättigheter, 
korruption och miljö. I denna undersökning var det sex företag som använde Global Compact 
och fyra stycken som uppgav att de följde OECD:s riktlinjer. De två företag som inte uttalar 
sig om något ramverk är Scan och Södra, vilket även var de två företag utan separat 
rapportering som uppvisade en lägre kvalité vad gäller rapporteringen av huvudområdena.  
 
5.1 Rapportering av hållbarhetsområden 
Enligt Hubbards (2011) tidigare studier är företagen bättre på att rapportera om information 
gällande miljön än om sociala frågor. Andra studier visar på samma benägenhet gällande 
företags hemsidor där det är en högre andel som publicerar information om hållbarhetsarbeten 
inom miljön än inom social utveckling (Junior et al., 2014). Detta framkommer även i empirin 
i denna studie där samtliga tio företag har en miljöpolicy och åtta av företagen berör samtliga 
delområden i sin rapportering. Inom personal och sociala frågor är rapporteringen i dessa tio 
företag inte lika omfattande som miljön och det är fem av tio företag som saknar information 
inom ett eller flera delområden. Se bilaga 1: Datainsamling för detaljer. Antal et al. (2008) 
beskriver att det tidigare endast var miljöfrågan som var en separat intressefråga i förhållande 
till den traditionella redovisningen, men numera har den sociala agendan utökats till att 
inkludera en större mängd faktorer än bara miljön. Ett exempel på detta är Nemus som har en 
Emas-rapport som sin hållbarhetsrapportering. Emas är EU:s miljölednings- och 
miljöredovisningsordning och behandlar endast miljön, men företaget rapporterar ännu 
ingenting inom övriga huvudområden. Det kan även vara så att företagen rapporterar mer 
kring de områden som de tror att intressenterna är intresserade av (Sweeney & Coughlan, 
2011). Att köpa produkter som kunder vet har låg miljöpåverkan kan hjälpa dem att uppnå 
sina egna miljömål och minska sin egen klimatpåverkan. (Høgevold & Svensson, 2012). 
Skandinaviska företag brukar ta stor hänsyn till intressenterna och deras vilja och försöker att 
tillfredsställa deras behov. Genom att skapa värde åt intressenterna skapar företagen även 
värde åt sig själva. (Strand et al., 2015) 
  
Innehållet i miljödelen av rapporteringarna var omfattande i samtliga företag och det var i 
stort sätt samma faktorer inom huvudområdet som togs upp, även om företagen valde att 
fokusera på de faktorer som är väsentliga för deras verksamhet. Exempelvis fokuserade AAK 
och Cloetta på palmolja och konsekvenserna produktionen medför, medan Tetra Pak satsade 
på förnybara förpackningar och på att minska användandet av aluminium. Se bilaga 1 för mer 
detaljer kring vad företagen inkluderar i sina policyer. Nio av tio företag hade en policy inom 
huvudområdet personal och sociala förhållandet, men det fanns mer skillnader mellan 
företagen än inom miljöområdet vad gäller innehållet i policyernas delområden. Åtta av tio av 
företagen hade omfattande information om arbetsplatsolyckor med policys för att minska 
skador och frånvaro. Informationen om jämställdhet och respekt för fackföreningarnas 
rättigheter var ganska lika företagen emellan, men innehållet inom information och samråd 
samt arbetsvillkor var väldigt olika. Billerud, Lantmännen och Cloetta tog upp 
utvecklingssamtal/medarbetarsamtal, Södra fokuserade på arbetsplatsträffar och Tetra Pak på 
medarbetarundersökningar. 
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Inom de mänskliga rättigheterna och korruption och mutor var det sex respektive sju av de tio 
företagen som hade någon slags policy. Omfattningen av innehållet var dock i ett par fall, 
Tetra Pak och Scan, mycket begränsat och outförligt. Det konstaterades kortfattat att de har en 
policy angående mänskliga rättigheterna (ej Tetra Pak) och korruption, men det saknades 
information om resultatet och deras arbete kring detta. Totalt sett är det därmed hälften av 
företagen som har en utförlig policy inom dessa områden. Även Kolk (2003) har genom sina 
studier kommit fram till att korruption är ett mer sällan förekommande ämne i rapporterna. 
Föreningsfrihet är ett annat område vilket Kolk kommit fram till att det ofta saknas 
information kring, vilket i denna studie motsvaras av respekt för fackföreningars rättigheter. 
Sju av tio av företagen rapporterar kring detta, det är dock endast två av dem som rapporterar 
om något resultat. Jämställdhet samt hälsa och säkerhet som Kolk (2003) skriver är bland de 
vanligaste områdena att rapportera om, är det nio av företagen i denna studie som tar upp. Det 
är endast Nemus, som endast har en miljörapport, som inte behandlar dessa ämnen. 
  
Företagen är tydliga med att skriva att de har en policy, men de är sämre på att rapportera om 
resultatet av dem. Det var enbart inom miljöområdet som företagen rapporterade om de 
resultat som uppkommit under året på grund av deras policy. Där var det inom delområdena 
påverkan, förnybar energi, växthusgasutsläpp och vattenanvändning åtta till tio av tio företag 
som rapporterade om resultaten. Det var endast inom luftföroreningar det var lite sämre då 
endast fem av tio rapporterar om resultaten. Inom övriga huvudområden fanns det överlag 
stora brister i rapporteringen av resultatet. Om både arbetsvillkor och fackföreningars 
rättigheter var det endast två av tio som rapporterar om resultatet, medan fem av tio 
rapporterar om resultatet kring respekt för mänskliga rättigheter och fyra av tio om 
bekämpning av korruption och mutor. Hubbard (2011) skriver att han saknar bland annat 
information om åtgärder och tidsperioder i rapporterna i den studie han gjort, och detta är 
något som även framkommer i denna studie. Hubbard menar på att om detta är standarden 
överlag på hållbarhetsrapporter behövs lagstiftning för att säkerställa kvalitén.  
  
Även rapporteringen av risker inom huvudområdena skiljde sig mycket åt mellan företagen 
där fem av tio hade någon form av riskanalys inom minst tre av fyra huvudområden. I likhet 
med policys och resultaten av dessa är det miljöområdet som sticker ut även här, där åtta av 
företagen i studien beskriver riskerna som finns. 
 
5.2 Brister i rapporteringen 
Det finns brist på systematik i hållbarhetsrapporteringarna vilket gör att det blir svårare att 
jämföra företagen med varandra. Inom exempelvis koldioxidutsläpp är rapporteringen mellan 
företagen jämförbar då de tydligt informerar om hur mycket utsläpp de har, vilka mål som är 
uppsatta och vad resultaten av dessa är. Inom andra områden är jämförbarheten dock svårare 
då företagen inte rapporterar om samma variabler inom respektive område. Ett exempel på 
detta är jämställdhet där sju av företagen beskriver andelen kvinnor, medan Cloetta istället 
beskriver att de använder sig av flexibla arbetsformer för att ge män och kvinnor samma 
möjligheter. Bristen på systematik är något som Fagerström et al. (2016) uttrycker är en 
problematik i den nuvarande hållbarhetsrapporteringen eftersom detta gör det svårare att både 
jämföra mellan företagen och inom företaget från år till år. Företaget har då möjlighet att 
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ändra innehållet i sin rapportering mellan åren, för att kunna visa upp en så bra bild av sig 
själva som möjligt. Detta gör rapporterna mindre användbara. 
  
Antal et al. (2008) menar att utan lagstiftning blir det svårt för företagen att veta hur de ska 
upprätta rapporteringen och vad de ska inkludera. Det behövs avgränsningar och mätbara 
faktorer för att uppnå målen med rapporteringen. Även Habeks (2016) studie visar att de 
företag som måste hållbarhetsrapportera enligt lagstiftning håller en högre kvalité på sin 
rapportering i jämförelse med företag som upprättar rapporten på frivillig basis. Habek hävdar 
därmed att lagstiftning påverkar rapporteringen till det bättre. Høgevold och Svensson (2012), 
å andra sidan, tror inte att lagstiftning är nödvändigt eftersom intressenternas medvetenhet 
kring hållbarhet kommer öka och de kommer efterfråga mer information, men att en 
lagstiftning ändå skulle påskynda processen att nå en högre kvalité.  
 
5.3 Jämförelse med lagförslaget 
Samtliga företag i denna studie faller under kategorin ”stora företag” eller ”stora koncerner” 
och påverkas därför av den nya lagstiftningen som de måste följa det räkenskapsår som börjar 
närmast efter 31 december år 2016. Lagdirektivet har likheter med de riktlinjer som FN och 
OECD satt upp kring CSR-arbete och hållbarhetsrapportering. Precis som OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag tar det nya svenska lagförslaget upp bland annat områdena 
mänskliga rättigheterna, hälsa, fackliga rättigheter och korruption. De företag som inte redan 
uppfyller de krav som finns i lagdirektivet i sina nuvarande rapporter måste därför utöka och 
anpassa innehållet i sin hållbarhetsrapportering för att leva upp till alla de krav som kommer 
att ställas. 
 
Enligt lagförslaget måste företagen redovisa sin policy inom miljöpåverkan, personal och 
sociala förhållanden, mänskliga rättigheter samt korruption och mutor. De måste även 
beskriva resultatet av sin policy samt vilka risker som finns. Företagen måste även redogöra 
för sin affärsmodell. Alternativet enligt lagdirektivet, om det är så att företaget inte ha någon 
policy inom något av ovanstående områden är att de i rapporten beskriver varför de inte har 
någon policy (Ds 2014:45). I denna studie har det inte funnits att något av de granskade 
företagen har gjort detta i de fall där det saknats en policy. 
 
Kvalitén på de rapporter som granskats i denna studie i förhållande till de krav som ställs i 
lagförslaget visar på att de innehåller informationsluckor då ingen av dem uppfyller alla de 
kriterier som finns i lagdirektivet. SCA är det företag med minst antal brister då det endast 
saknas policy inom delområdet rätt till information och samråd samt resultat inom 
fackföreningars rättigheter, medan Nemus har störst antal brister då de inte rapporterar något 
alls inom personal och sociala förhållanden, mänskliga rättigheter samt korruption och mutor. 
Enligt Borglund et al. (2010) är det de företag som tidigare inte haft någon 
hållbarhetsrapportering alls som är dem som påverkas mest av en lagstiftning. Det innebär att 
de granskade företagen i denna studie har ett försprång eftersom samtliga redan upprättar 
hållbarhetsrapporter. 
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Det är endast inom miljöområdet som det finns tydliga krav på vilka delområden 
(växthusutsläpp, vatten, förnybar energi, med mera) som måste ingå. Inom övriga områden är 
det endast rekommendation i form av förslag på vad som skulle kunna ingå, vilket ger 
företaget en valmöjlighet. Det betyder att alla företag inte måste ha en policy angående 
exempelvis delområdena arbetsvillkor samt hälsa och säkerhet som ingår i huvudområdet 
personal och sociala förhållanden. Likadant är det inom områdena mänskliga rättigheter samt 
korruption och mutor.  Utan tydliga regler på vad och hur mycket som ska ingå blir det 
besvärligare att bedöma om det är tillräckligt eller inte. Lagdirektivet tar upp att lagstiftningen 
kommer behöva kompletteras med normer och praxis då det endast är ett ramverk (Ds 
2014:45).  
 
5.4 Jämförelse mellan branscherna  
Enligt Sweeney och Coughlan (2011) fokuserar olika branscher på olika hållbarhetsområden i 
sina rapporter, mycket beroende på vad företagets intressenter förväntas vara intresserade av.  
Kolk et al. (2001) menar också i deras studie att det finns större benägenhet för vissa 
branscher framför andra att hållbarhetsrapportera. De industriella företagen vilka har en direkt 
miljöpåverkan tenderar att rapportera i större omfattning än de som inte har det. De tar upp 
pappersindustrin som en bransch vilken har benägenhet att rapportera, och mat- och dryck-
tillverkare som en bransch vilken inte är lika benägen. Även i empirin i denna uppsats kan 
tendenser till detta urskiljas vad gäller miljöpåverkan, speciellt inom områdena 
luftföroreningar och risker. Av papperstillverkningsföretagen rapporterar fyra av fem företag 
om luftföroreningar medan endast är en av fem företag bland livsmedelstillverkningsföretagen 
gör det. Vad gäller rapporteringen av risker förknippade med miljöområdet rapporterar endast 
tre av fem i livsmedelstillverkningsbranschen om dessa, medan samtliga fem 
papperstillverkningsföretag gör det.  
  
Vad gäller huvudområdena mänskliga rättigheter samt korruption och mutor är branscherna 
mer jämbördiga, inom mänskliga rättigheter är det enda som skiljer företagen i branscherna åt 
att livsmedelstillverkningsbranschen har tre företag som rapporterar om resultatet, medan 
papperstillverkningsbranschen har två. Inom området korruption har fyra av företagen inom 
livsmedelstillverkningen en policy för detta, och tre företag inom 
papperstillverkningsindustrin. När det kommer till risker både inom korruption och sociala 
förhållanden har livsmedelstillverkningsbranschen fler företag med policys än 
papperstillverkningsbranschen. Inom sociala förhållanden har papperstillverkningsbranschen 
två av fem och livsmedelstillverkningsbranschen branschen tre av fem, och inom korruption 
har papperstillverkningsbranschen två av fem och livsmedelstillverkningsbranschen fyra av 
fem. Nemus har, vilket tidigare nämnts, endast rapportering kring miljöområdet.  
 
Inom sociala förhållanden är papperstillverkningsbranschen inom flera delområden bättre än 
livsmedelstillverkningsbranschen på att rapportera om resultaten. Detta gäller både inom 
arbetsvillkor, jämställdhet samt information och samråd. För mer detaljer se bilaga 1: 
Datainsamling. Inom delområdena information och samråd, fackföreningars rättigheter, samt 
hälsa och säkerhet är det dock istället livsmedelstillverkningsbranschen som det är ett företag 
mer med policys än inom papperstillverkningsbranschen. Enligt Livsmedelsindustrins 
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Hållbarhetsmanifest (u.å.) är arbetsförhållandena både i och utanför Europa något som företag 
inom livsmedelstillverkningsbranschen behöver ta hänsyn till då en stor del av produktionen 
sker där. Därför fokuserar de mycket på detta inom branschen.  
  
Den högsta kvalitén på rapporteringen hade de två största företagen inom respektive bransch 
av de studerade företagen, det vill säga SCA, Billerud, Lantmännen samt AAK, trots att även 
de saknade vissa delområden som direktivet kommer ställa krav på. Noterbart är att de fyra 
rapporterna med högre kvalité använder ramverken Global Compact och GRI samt att tre av 
dem använder även OECD:s riktlinjer.  
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6. Slutsatser 

 
I slutsatsen besvaras frågeställningarna utifrån den analys som gjorts i föregående kapitel. 
Slutsatserna leder även vidare till egna reflektioner samt förslag på fortsatta studier.  

 

! Vilka brister finns i de nuvarande rapporterna enligt de krav som ställs i den nya 
lagstiftningen? 

 

I jämförelse med lagdirektivet rapporterar företagen i studien om följande faktorer:  

Miljöpåverkan: Det är mycket fokus på miljöfrågor, där företagen har tydliga mål, strategier 
samt resultat. Samtliga tio företag i studien har en miljöpolicy. Åtta till tio av företagen 
rapporterar om resultaten av deras policys inom respektive delområde, förutom inom 
luftföroreningar där endast fem företag har något resultat. Åtta av tio rapporterar om riskerna. 
Södra beskriver exempelvis att de handlar med utsläppsrättet av koldioxid för att minska sin 
miljöpåverkan.  

Personal och sociala förhållanden: Nio av tio företag har en policy inom området. Endast 
Nemus saknar information inom huvudområdet. Mellan sex och nio företag rapporterar om 
policys i respektive delområde. Fem företag rapporterar om risker. Detta huvudområde 
inkluderar mer skillnader mellan innehållet bland företagen, inom exempelvis jämställdhet 
rapporterar sju av företagen om andelen kvinnor respektive män, medan Cloetta istället 
skriver om flexiblare arbetsformer.  

Mänskliga rättigheter: Mängden information varierar mellan företagen. Fem av de sex 
företag som rapporterar om en policy har utförlig information med tydliga strategier, 
målsättningar samt resultat för arbetet inom och utanför verksamheten. Ett företag, Tetra Pak, 
konstaterar endast kort att en policy finns, men ger ingen ytterligare information. Fyra av tio 
företag rapporterar om risker inom området. Exempelvis har SCA produktion i några länder 
vilka klassas som högrisk-länder för brott mot de mänskliga rättigheterna.  

Korruption och mutor: Sju av de tio företagen rapporterar om en policy kring bekämpning 
av korruption och mutor. Fem av dessa beskriver utförligt sitt arbete, medan två stycken 
endast nämner kort att det finns. Fyra företag rapporterar om resultatet av policyn och sex av 
tio beskriver de risker som finns. SCA rapporterar om sex överträdedelser av 
uppförandekoden inom korruption under året, medan Billerud uppger att de inte haft några 
överträdelser alls.  
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Enligt lagstiftningen ska företagen rapportera om de policys, resultat och risker som finns 
inom hållbarhetsområdena. Enligt lagförslaget har företagen möjlighet att ge en förklaring till 
varför de väljer att inte ha en policy inom området om så är fallet. Det har inte förekommit 
några sådana förklaringar alls i de granskade företagen.  
 
Mängden information inom respektive områdes policy är i vissa fall kortfattad och skulle 
behöva utökas för att motsvara lagkravet. Nemus rapporterar endast om huvudområdet 
miljöpåverkan, och behöver därför utöka sin rapportering till att även inkludera övriga 
områden. Fyra av tio företag saknar en policy kring respekt för de mänskliga rättigheterna och 
tre företag saknar en policy om bekämpning av korruption och mutor. Det finns även företag 
som har en policy inom huvudområdet, men saknar rapportering av uttalade policys inom en 
eller flera delområden. Exempelvis saknar SCA helt rapportering om arbetstagarnas rätt till 
information och samråd och Tetra Pak saknar information om arbetsvillkor eller respekt för 
fackföreningars rättigheter. 
 
Det är genomgående inom företagen i studien färre som rapporterar kring resultaten inom 
delområdena än som rapporterar om policys. Samtliga företag saknar inom minst ett 
delområde resultat av deras policy. Bristerna är mest omfattade inom delområdena 
fackföreningarnas rättigheter, arbetsvillkor, styrmedel för bekämpning av brott mot mänskliga 
rättigheter samt förebyggande åtgärder mot korruption och mutor där endast två av företag 
rapporterar om något resultat. Även inom rapporteringen av risker inom huvudområdena är 
det många företag som saknar detta. Inom miljö rapporterar åtta företag om risker, inom 
personal och sociala förhållanden fem företag, inom mänskliga rättigheter fyra företag samt 
inom korruption och mutor sex företag. Det visar på att det finns brister i rapporteringen 
jämfört med den kommande lagstiftningens krav.  
  

! Vilka systematiska likheter och skillnader finns mellan företagen i de olika 
branscherna? 

 
I likhet med tidigare studier av Kolk, Walhain och van de Wateringen (2001) visar denna 
studie att företagen i papperstillverkningsbranschen har en mer utarbetad och utförligare 
miljöpolicy, speciellt inom luftföroreningar och risker. Inom luftföroreningar rapporterar fyra 
av fem företag inom papperstillverkningsbranschen om en policy, samtidigt som endast en av 
fem företag inom livsmedelstillverkningsbranschen gör detta. Samtliga företag inom 
papperstillverkningsbranschen rapporterade om risker, medan tre av fem inom 
livsmedelsbranschen gör samma sak.  
 
Även inom personal och sociala förhållanden rapporterar företagen i 
papperstillverkningsbranschen om fler delområden. Fler företag i 
livsmedelstillverkningsbranschen rapporter dock inom områdena korruption och mutor samt 
sociala förhållanden och personal om risker. Inom korruption är det fyra av fem företag inom 
livsmedelsbranschen och två av fem inom papperstillverkningsbranschen.  
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Det finns en likhet i att de två största företagen inom respektive branschen har en högre 
kvalité på sin rapportering än övriga företag, i betydelsen att de täcker fler områden. Dessa 
företag använder sig av flera ramverk vid upprättandet där samtliga använder sig av minst 
FN:s Global Compact och GRI. Övriga skillnader och likheter går inte att bedöma som 
systematiska inom någon av branscherna, utan handlar snarare om individuella skillnader 
mellan företagen, oavsett bransch.  
 
6.1 Egna reflektioner 
Även om det kommit ett lagförlag med uttalade krav på vad hållbarhetsrapporteringarna ska 
innehålla så har vi upptäckt att det ändå finns vissa brister och oklarheter i formuleringarna. 
Ett exempel är inom huvudområdet miljöpåverkan där det ställs krav på att företagen ska 
rapportera om bland annat koldioxidutsläpp och luftföroreningar. Vi upplever att det har varit 
svårt under datainsamlingen att särskilja på vad som ska räknas som luftföroreningar då det 
inkluderar bland annat koldioxidutsläpp som redan tas upp, men även andra faktorer. Detta 
gör att det blir svårare att uttala sig om hur väl företagen lever upp till lagkravet. 
Förhoppningsvis kommer det blir tydligare med tiden vad som måste ingå och vad som inte 
behöver göras det.  
 
Ett av syftena med lagstiftningen är att det ska bli lättare att jämföra företagen med varandra, 
men det försvåras när företagen inte rapporterar om samma saker under samma delområde. 
Vissa områden kan det dessutom vara svårt att göra mätbara, vilket nästan krävs för att det 
vara jämförbara med varandra. Att rapportera om jämställdheten genom att visa upp andelen 
kvinnor är ganska enkelt för företagen och är lätt att jämföra, men det är svårare att ha tydliga 
riktlinjer när det kommer till exempelvis information och samråd. Här kan eventuellt 
ramverken fungera som vägledare, för att fylla de luckor som lagen inte täcker. 
 
Eftersom det ännu inte har upparbetats någon praxis inom området så är det svårt för 
företagen att veta hur de ska upprätta rapporterna och vad de ska inkludera. Utifrån 
lagförslaget går det att tolka det som att det endast är vissa delområden som är obligatoriska 
för företagen att ha med, medan andra endast ser ut att fungera som rekommendationer. Det är 
då svårt att veta hur många delområden inom ett huvudområde som ett företag måste ha med 
för att bli godkända enligt lagkravet. Räcker det med att de tar upp endast ett delområde?  
 
Vi har inte identifierat att något av de undersökta företagen har förklarat varför de inte 
rapporterar kring ett område, vilket är ett krav enligt det kommande lagdirektivet. Vi finner 
inte det förvånande eftersom det hittills inte varit ett krav och företagen har därför inte haft 
anledning att ha dessa förklaringar. Genom förklaringar hade företagen frivilligt 
uppmärksammat sina egna brister i rapporteringen vilket vi inte anser vara troligt då 
rapporteringen skulle väcka fler frågor hos intressenterna. 
 
Skillnaderna som finns mellan branscherna inom området korruption och mutor gällande 
risker, har livsmedelstillverkningen kommit vilket vi tror längre kan bero på att dessa företag 
har mer verksamhet runt om i världen än vad de papperstillverkande företagen har. Därmed 
blir de inte lika medvetna om riskerna och hur dessa ska bekämpas. En likhet som finns 
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mellan branscherna är att båda kommit längst i rapporteringen kring miljöpåverkan. Detta tror 
vi kan bero på att de haft längre tid på sig att utveckla sig inom det området. De övriga 
huvudområden är nyare och därför har företagen eventuellt ännu inte hunnit arbeta upp en 
rutin för rapporteringen. Ett exempel på detta är Nemus som endast har rapportering inom 
miljön, men ingenting annat. Nemus utgör en femtedel av våra företag inom 
papperstillverkningsbranschen i denna studie, men det är svårt att veta om det är ett 
representativt urval för hela branschen eller inte. Det vore intressant att veta hur vanligt det är 
bland företagens nuvarande rapportering att bara rapportera kring miljön.  
 
6.2 Förslag på fortsatta studier 
Det vore intressant att göra om undersökningen om några år för att se om lagförslaget då har 
ökat kvalitén på rapporterna vilket har skett i Danmark. Kommer företagen ha utförligare 
rapporter eller kommer de istället välja att förklara varför de inte har någon policy inom 
området? 
  
Det skulle även vara intressant att undersöka fler branscher alternativt fler rapporter inom 
samma bransch för att kunna upptäcka om det ändå finns några väsentliga skillnader och 
likheter för att på så sätt kunna generalisera resultatet mer.  
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Bilaga 1: Datainsamling 
1. SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
 

Operationalisering Kommentar 
 

Upprättas 
hållbarhetsrapporten som 
en separat rapport eller 
som en del av 
årsredovisningen? 

Separat 
 

Uttalar sig företaget om 
vilket ramverk eller 
standard de följer? 

GRI G4, FN:s Global Compact. 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag. ILO:s grundläggande 
konventioner om anständiga 
arbetsvillkor. 

 
  

  
 
 

Ja/Nej 
Kommentar 

Om ja, finns något resultat 
av policyns tillämpning? 
 
Om nej, förklaras skälet till 
detta? 

Finns upplysningar om 
företagets affärsmodell?  

Ja. Utvecklar och producerar 
hållbara personliga hygienprodukter, 
skogsindustri samt mjukpapper.  

 

Har företaget en 
miljöpolicy? 
 

1. Finns information om 
konsekvenser av företagens 
verksamhet på miljö och i de fall 
det kan påverka hälsa och 
säkerhet?  
 
 

2. Finns information om 
användning av energi från 
förnyabara och icke-förnybara 
källor? 
 
3. Finns information om 
växthusgasutsläpp? 
 
4. Finns information om 
vattenanvändning? 
 
 
 

Ja. Motverkar klimatförändringar 
och minimerar påverkan på naturen  
 
1. Ja. Mycket råvaror, är 
energiintensiv. Den egna 
användningen av fossila bränslen 
samt inköpt elektricitet är SCAs 
största källa till koldioxidutsläpp. 
Transporter utgör 50% av Co2-
utsläppen. 
 
 
2. Ja. Öka andelen produktion av 
biobränsle. Ska öka 
vindkraftsproduktionen.  
  
 
3. Ja. Mål om minskning med 20% 
till 2020.  
 
4. Ja. Ska minska 
vattenanvändningen med 10% 
 
 
 
 

Ja. Tydliga mål och måluppfyllerser.  
 
 
 
1. Ja. Genom att utveckla och 
investera i ny teknik och 
innovationer. Ger mindre 
miljöpåverkan och lägre kostnader.  
 

 
 
2. Ja. De har tyvärr inte nått upp till 
målen om biobränsle och vindkraft.  
 
 
 
3. Ja. Har minskat med 5,3% hittills 
så det ser bra ut.  
 
4. Ja. Hittills har de lyckats att 
minska vattenanvändningen med 
13,5 %, så det uppfyller mer än väl 
målet. Vattenreningsanläggning. Har 
minskat med 13%.  
 
 



	

 

5. Finns information om 
luftföroreningar? 

5. Ja. Ny policy för nyttjande av 
affärsflyg för att minska företagets 
påverkan på utsläpp.  

5. Ja. Fördelningen mellan affärsflyg 
och reguljärflyg är annorlunda idag 
än tidigare. Vid representation får 
affärsflyg inte längre användas och 
anhöriga får inte följa med.  
 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja, i årsredovisningen. 
Verksamheten påverkar luft, vatten, 
mark m.m. vilket kan påverka miljön 
negativt.  

 

Har företaget en policy 
angående personal och 
sociala förhållanden? 
 
1. Finns information om 
jämställdhet? 
 
2. Finns information om 
arbetsvillkor? 
 

3. Finns information om respekt 
för arbetstagarnas rätt till 
information och samråd?  
 
4. Finns information om respekt 
för fackföreningars rättigheter?  
 
5. Finns information hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen? 

Ja. Har en uppförandekod, som dock 
inte är inkluderad i rapporten. Alla 
anställda ska utbildas i den.  
 
1. Ja. De eftersträvar högre andel 
kvinnor i ledande positioner.  
 
2. Ja.  
 

3. Nej 
 

4. Ja. Erkänner var och ens rätt till 
facklig representation och aktivitet.  
 
5. Nollvision om olyckor. De har 
som mål att minska 
olycksfrekvensen med 25% till 
2015.  

Ja. 93% av de anställda  har 
utbildats. Andelen överträdelser 
redovisas.  
 
1. Ja. Andel kvinnor har ökar lite.  
 
 
2. Leverantörsrevisioner i 
högriskländer bl.a. arbetsvillkor. 
 
3. Nej 
 

4. Nej.  
 

5. Ja. Har lyckats med målet att 
minska olycksfrekvensen med 25%. 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

De har under året skaffat tydligare 
riktlinjer för klagomål. 
Whistleblowing.  

 

Har företaget en policy 
om respekt för de 
mänskliga rättigheterna?  
 
 
 
 

1. Finns information om 
styrmedel för bekämpning av 
brott mot de mänskliga 
rättigheterna? 
 

Ja. Ingår i uppförandekoden.  
 
 
 
 
 
 
 

1. Ska välja ansvarstagande 
leverantörer. Uppmuntrar 
gemensamma värderingar i hela 
leverantörskedjan.  
Leverantörsrevisioner i 
högriskländer.  

Ja. Andel överträdelser mot de 
mänskliga rättigheterna under årets 
redovisas. En granskning av hur väl 
företaget lever upp till de mänskliga 
rättigheterna har gjort under året. 
Det är bra, men förbättringar finns.  
 
1. Ja. 80 st har gjorts det senaste året 
i högriskländerna, varav 30 st i Kina.  

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 

Ja. En del av de länder där företaget 
har produktion klassar de som 
högriskländer för 

 



	

företaget hanterar detta? människorättskränkningar. 17% av 
intäkterna kommer från länder med 
hög risk.  

Har företeget en policy 
angående bekämpning av 
korruption och mutor? 
1. Finns information om 
förebyggande åtgärder?  

Ja. Ingår i uppförandekoden. Ökad 
fokus och transparens.  
 

1. Ja. Workshops i Sydamerika. Ska 
finns öppenhet att diskutera.  

Ja. 6 st överträdelser inom 
korruption under året.  
 

1. Ja. E-utbildning om antikorruption 
för de anställda.  

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja. Länder med högrisk för 
korruption. 27% av företagets 
intäkter genereras i länder med hög 
risk för korruption.   

 

 
2. Billerud Korsnäs 

Operationalisering Kommentar 
 

Upprättas 
hållbarhetsrapporten som 
en separat rapport eller 
som en del av 
årsredovisningen? 

Separat 
 

Uttalar sig företaget om 
vilket ramverk eller 
standard de följer? 

GRI G4, FN:s Global Compact. 
OECD:s riktlinjer och ILO:s 
grundläggande konventioner om 
anständiga arbetsvillkor.  CDP - 
Driving Sustainable Economics.  

 
  

  
 
 

Ja/Nej 
Kommentar 

Om ja, finns något resultat 
av policyns tillämpning? 
 
Om nej, förklaras skälet till 
detta? 

Finns upplysningar om 
företagets affärsmodell?  

Ja. Levererar högkvalitativa 
förpackningsmaterial.  

 

Har företaget en 
miljöpolicy? 
 
1. Finns information om 
konsekvenser av företagens 
verksamhet på miljö och i de fall 
det kan påverka  hälsa och 
säkerhet?  
 
2. Finns information om 
användning av energi från 
förnyabara och icke-förnybara 
källor? 
 

Ja 
 
1. Ja. BillerudKorsnäs påverkan 
sträcker sig från uttag av 
naturresurser, via transporter, 
produktionsprocesser och 
utvecklingssamarbeten till 
slutanvändning och återvinning. 
 
2. Ja. En vision om att fasa ut fossila 
bränslen. Öka andelen biobränslen 
Behövs dock fossila bränslen till 
visa delar av tillverkningen.  
 

 

1. Ja. Ny produktionsteknik som har 
mindre påverkan på miljön.  
 
 

 
 
2. Ja. Behovet av bränslen till 
produktionen utgörs till 97% av 
bioenergi. Vid störningar och 
ingångsättning/ avstängning 
används dock olja. Kemikalier 



	

 
 
3. Finns information om 
växthusgasutsläpp? 

4. Finns information om 
vattenanvändning? 
 
5. Finns information om 
luftföroreningar? 

 
3. Ja.  

 
4. Ja. De vill ha effektiv 
vattenanvändning med små utsläpp.  

 

5. Ja. Små utsläpp. Effektiva och 
miljöanpassade transporter.  

skapar mycket fossila bränslen.  
 
3. Ja. 18% mindre Co2-utsläpp 
under året. 50% minskning av svag-
gaser.  
 
4. Ja. Vattnet i tillverkningen 
recirkuleras och renas. 
Utbildningar.  
 
5. Ja. Ökning av tåg- och 
båttransporter.  

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja. Klimatförändringar, resursbrist. 
Utsläpp från transporter. ‘ 
 
Även i årsredovisningen.  

 

Har företaget en policy 
angående personal och 
sociala förhållanden? 
1. Finns information om 
jämställdhet? 
 

2. Finns information om 
arbetsvillkor? 
 
3. Finns information om respekt 
för arbetstagarnas rätt till 
information och samråd?  
 

4. Finns information om respekt 
för fackföreningars rättigheter?  
 

5. Finns information hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen? 

Ja. Säkra,  attraktiva arbetsplatser 
och socialt välbefinnande.  
 
 
1. Ja. Ökad andel kvinnor i helhet 
och som chefer. Nya riktlinjer för 
mångfaldsarbete.  
 
2. Ja, inget barnarbete är tillåtet.  
 
 
3. Ja. De anställda ska få möjlighet 
till information och samråd.  
 
 

4. Ja, föreningsfrihet gäller enligt 
uppförandekoden/Global Compact.  
 

5. Ja. Nolltolerans mot 
arbetsolyckor.  

 
 
 

1. Ja. Högre andel kvinnor nu.  
 

2. Nej.  
 
 
 
3. Ja. De har infört utveklingssamtal 
för alla. 89% av de anställda 
omfattas av någon slags gruppering 
för samverkan.  
 
4. Nej.  
 
 
5. Ja. Ökat antal arbetsplatsolyckor, 
så de lever inte upp till 
målsättningen under 2014.   

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Nej.  
 

Har företaget en policy om 
respekt för de mänskliga 
rättigheterna?  
 
1. Finns information om 
styrmedel för bekämpning av 
brott mot de mänskliga 
rättigheterna? 

Ja. De har en Uppförandekod som 
bygger på de punkter som finns i 
Global Compact.  
 

1. Ja. Utbildningar i etiskt ansvar 
och mänskliga rättigheter. 

Ja. Leverantörsutväderingar som 
visar på att det inte finns några spår 
av brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Inget barnarbete eller 
tvångsarbete.  
 
1. Nej.  

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 

Ja. Riskerna bedömms dock vara 
minimala i den egna verksamheten. 

 



	

dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Även leverantörerna finns i 
närområden och ses inte heller som 
någon risk.  

Har företeget en policy 
angående bekämpning av 
korruption och mutor? 
 

1. Finns information om 
förebyggande åtgärder?  

Ja. Företaget har en uppförandekod 
där detta ingår genom Global 
Compact.  Man vill ha ett etiskt 
förhållningssätt i alla frågor och 
ligga före lagstiftningen. 
Nolltolerans mot korruption.  
 
1. Ja. Utbildningar i etiskt ansvar 
och mänskliga rättigheter. 
Workshops och föreläsningar 

Ja. Man har kommit fram till att 
Inga överträdelser har skett under 
året.  
 
 

1. Nej.  
 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja. Köp- och säljfunktionerna löper 
störst risk att drabbas av 
korruption.   

 

 

3. Södra Skogsägarna 
 

Operationalisering Kommentar 
 

Upprättas 
hållbarhetsrapporten 
som en separat rapport 
eller som en del av 
årsredovisningen? 

Årsredovisningen innehåller en del som 
behandlar hållbarhetsfrågor. Finns ingen 
separat hållbarhetsrapport. 

 

Uttalar sig företaget om 
vilket ramverk eller 
standard de följer? 

Nej  
  

  
 
 

Ja/Nej 
Kommentar 

Om ja, finns något 
resultat av policyns 
tillämpning? 
 
Om nej, förklaras 
skälet till detta? 

Finns upplysningar om 
företagets affärsmodell?  

Ja, Södras verksamhet bygger på att bygga 
värdeskapande relationer och långsiktigt 
agerande och att ägarnas övergripande uppdrag 
är att främja skogsgårdens lönsamhet. En tabell 
för mål och måluppfyllelse sedan år 2010 samt 
förklaring till resultatutvecklingen.  
 

 

Har företaget en 
miljöpolicy? 
 

Ja. De har en hållbarhetspolicy och en 
naturvårdspolicy. Tar inte upp vad dessa 
innehåller.  
 
1. Ja. Industrin har lokal påverkan med lukt, 

 
 
 

1. Ja, deras sätt att sköta 



	

1. Finns information om 
konsekvenser av företagens 
verksamhet på miljö och i de 
fall det kan påverka  hälsa och 
säkerhet?  
 
2. Finns information om 
användning av energi från 
förnyabara och icke-förnybara 
källor? 
 
3. Finns information om 
växthusgasutsläpp? 

 
 
 

4. Finns information om 
vattenanvändning? 

 
 

5. Finns information om 
luftföroreningar? 

buller och damm samt påverkar miljön genom 
utsläpp i luft och vatten. 
 
 

2. Ja. Samtliga affärsområden arbetar för att bli 
fossilfria. 
 
 

3. Ja. Redovisar koldioxidutsläppen enligt 
europeiska pappersindustriförbundets modell. 
 
 

 
4. Ja, de använder vatten till både industrierna 
och för skogarnas tillväxt. Ytvatten, 
grundvatten och kommunalt vatten.  
 
 
5. Ja, transporterna för inleverans av varorna 
sker främst med lastbilar erbjuds medan 
utleverans främst sker med båt. Erbjuder RME 
(biobränsle) till lastbilar.  

skogen och avverka den 
hjälper till att sänka 
koldioxiden då  träden tar 
upp det när de växer. 
 
2. Ja. De ersätter fossil 
eldningsolja med bioolja. 
En träpulvereldad mesaugn 
har tagits i bruk. 
 
3. Ja. De levererar mer 
bioenergi än de direkta 
utsläppen från företagets 
produktions- anläggningar. 
Handeln för utsläppsrätter 
av koldioxid. 
 
4. Ja. De använder 
vattenbesparande åtgärder 
och vattnet som släpps 
tillbaka är av god kvalitet. 
 
5. Ja. 72% av Södras egna 
lastbilar drivs med RME 
(bio). 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja, risker med vatten, energi, råvaror och 
utsläpp från transporter samt kemikalier och 
icke-förnybara källor som olja. De beskriver 
även risker som transporter och att 72% av 
dessa körs på biobaserat bränsle.  

 

Har företaget en policy 
angående personal och 
sociala förhållanden? 
 
1. Finns information om 
jämställdhet? 
 
 
 
 
 
2. Finns information om 
arbetsvillkor? 

 
3. Finns information om respekt 
för arbetstagarnas rätt till 
information och samråd?  
 
 
4. Finns information om respekt 
för fackföreningars rättigheter?  
 

5. Finns information hälsa och 

En personalpolicy som de inte beskriver i 
rapporten, men tar upp  uttalade strategier och 
information om HR. 
 
1. Ja, arbetar för mångfald och att alla ska 
behandlas lika och har samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter. Mål att öka 
antalet kvinnor och rekrytera människor med 
olika bakgrund. Cheferna arbetar aktivt för lika 
behandling och har nolltolerans för kränkande 
särbehandling. 
 
2. Ja, i tabellform står det att de har 
kollektivavtal, samverkansavtal. 
 
 
3. Ja, kommunikation och arbetsplatsträff står 
som en kontaktyta till medarbetarna. 
 

 
4. Ja, de har facklig samverkan. 
 

5. Ja. De har en nollvision och arbetar 
förebyggande och systematiskt för att nå detta. 

 
 
 

1. Ja. Som nyckeltal syns 
att andelen kvinnor minskat 
mot fg år från 20% till 
19%. 
 
 
 
 
2. Ja. Detta står som en 
aktivitet under år 2014 

 

3. Ja. Detta står som 
aktiviteter som utförts 
under år 2014 
 
4. Ja. Det står som 
aktiviteter som utförts 
under år 2014 
 
5. Ja, i form av nyckeltal 



	

säkerhet på arbetsplatsen? De har även en hel del 
hälsoaktiviteter.sjukfrånvaro:3,5% och 
långtidsfrånvaro: 1,1% 

syns utvecklingen från år 
2010 vad gäller 
sjukfrånvaron och 
personalomsättning. De har 
haft fler arbetsplatsolyckor 
i år 2014 än föregående år. 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja. om risk för fara i arbetsmiljö och vid 
arbetsmoment. De bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 

Har företaget en policy 
om respekt för de 
mänskliga rättigheterna?  
1. Finns information om 
styrmedel för bekämpning av 
brott mot de mänskliga 
rättigheterna? 

Nej Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Nej Nej 

Har företeget en policy 
angående bekämpning 
av korruption och 
mutor? 
1. Finns information om 
förebyggande åtgärder?  

Nej Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Nej Nej 

 

4. Tetra Pak  
 

Operationalisering Kommentar 
 

Upprättas 
hållbarhetsrapporten som en 
separat rapport eller som en 
del av årsredovisningen? 

Separat 
 

Uttalar sig företaget om vilket 
ramverk eller standard de 
följer? 

FN:s Global Compact, CDP  
  



	

  
 
 

Ja/Nej 
Kommentar 

Om ja, finns något resultat 
av policyns tillämpning? 
 
Om nej, förklaras skälet 
till detta? 

Finns upplysningar om 
företagets affärsmodell?  

Skydda maten och göra den 
tillgänglig för alla.  

 

Har företaget en miljöpolicy? 
1. Finns information om konsekvenser 
av företagens verksamhet på miljö och i 
de fall det kan påverka  hälsa och 
säkerhet?  
 
 
 
2. Finns information om användning av 
energi från förnyabara och icke-
förnybara källor? 
 
 

3. Finns information om 
växthusgasutsläpp? 
 
 

4. Finns information om 
vattenanvändning? 
 
5. Finns information om 
luftföroreningar? 

Ja 
 
1. Ja. Användningen av 
aluminium kan påverka både 
hälsa och miljö. Största 
miljöpåverkningen är 
användandet av energi.  
 
2. Ja. Har som mål att endast 
tillverka förnybara 
förpackningar. Använder 
förnybar energi när det är 
möjligt.  
 

3. Ja. Mål att minska utsläppen 
till 2010 års nivå.  
 
 

4. Ja, vill effektivisera 
användningen. Användandet av 
vatten i produktionen är dock 
begränsat.  
 
Nej, inte direkt. 

 

1.Ja.  Nya system och metoder. 
Hållbara produkter, utvecka 
utrustningen.  
 

 
2. Ja. Under 2014 skapades 
världens första förpackning gjort 
helt av förnybart material.  
 
 
3. Ja. 16% minskning av Co2-
utsläpp. 80% av utsläppen 
kommer från 
råmaterialtillverkningen.  
 
 
 
4. Nej.  
 
 

5. Nej.  

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Ja. Aluminium och att det kan 
vara riskfyllt. .  

 

Har företaget en policy 
angående personal och sociala 
förhållanden? 
1. Finns information om jämställdhet? 
 
2. Finns information om arbetsvillkor? 
 
3. Finns information om respekt för 
arbetstagarnas rätt till information och 
samråd?  
 
4. Finns information om respekt för 
fackföreningars rättigheter?  
 
5. Finns information hälsa och säkerhet 

Ja 
 

1. Ja. Dem vill förbättra 
balansen mellan könen.  
 
2. Nej 
 
3. Ja. Undersökningar hos de 
anställda.  
 
 
4. Nej 
 
5. Nollvision. Efterstävar en 
säker miljö.  

 
 

1. Ja. Andelen kvinnor har ökar.  
 
 
2. Nej.  
 
3. Ja. Finns en global action-plan.  
 
 
 
4. Nej 
 

5. Ja. Låga siffor idag.  



	

på arbetsplatsen? 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Nej 
 

Har företaget en policy om 
respekt för de mänskliga 
rättigheterna?  
1. Finns information om styrmedel för 
bekämpning av brott mot de mänskliga 
rättigheterna? 

Ja. Code of Conduct för 
leverantörerna.  

Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Nej 
 

Har företeget en policy 
angående bekämpning av 
korruption och mutor? 
1. Finns information om förebyggande 
åtgärder?  

Ja. Code of Conduct. 
Nolltolerans mot korruption och 
mutor.  

Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Nej 
 

 

5. Nemus AB  
Tillverkning genom dotterkoncernen Artic Paper.  
 

Operationalisering Kommentar 
 

Upprättas hållbarhetsrapporten 
som en separat rapport eller som 
en del av årsredovisningen? 

Separat, genom dotterkoncernen 
Arctic Paper. Nemus AB har 
ingen egen alls.  Kallas endast 
miljöredovisning.  

 

Uttalar sig företaget om vilket 
ramverk eller standard de följer? 

Emas  
  

  
 
 

Ja/Nej 
Kommentar 

Om ja, finns något 
resultat av policyns 
tillämpning? 
 
Om nej, förklaras 
skälet till detta? 

Finns upplysningar om företagets Ja. Producera och marknadsföra 
högkvalitativt grafiskt papper, 

 



	

affärsmodell?  och kunna erbjuda kunderna 
miljöanpassade produkter.  

Har företaget en miljöpolicy? 
 

1. Finns information om konsekvenser av 
företagens verksamhet på miljö och i de 
fall det kan påverka  hälsa och säkerhet?  
 
2. Finns information om användning av 
energi från förnyabara och icke-förnybara 
källor? 
 
3. Finns information om 
växthusgasutsläpp? 
 
 
4. Finns information om 
vattenanvändning? 
 

5. Finns information om luftföroreningar? 

Ja. Satsar på att ligga före 
myndigheternas krav.  
 

1. Ja, de visar tydlig hur deras 
produktion påverkar miljön.  
 
 

2. Ja.  
 

3. Ja. Minskade utsläpp.  
 

Ja. 
 
 

5. Ja. Ska arbeta aktivt för att 
minska miljö-föroreningar. So2, 
NoX, och Co2.  

 
 
 

1. Nej.  
 
 

2. Ja. Årlig minskning av de 
fossila utsläppen. Byte av 
alternativ energikälla. 
 
3. Ja. Ingen fossil koldioxid 
släpps ut.  
 
4. Ja. Vattenanvädningen är 
bland den lägsta i branschen. 
Ingen skillnad i årets resultat.  
 
5. Ja. Luftutsläppen är bland 
de lägsta i branschen.  

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Ja. Vattenrening som förhindrar 
att vattankvalitén i sjöar blir 
sämre.  
Utsläpp i luft och vatten. 
Oljeläckage.  

 

Har företaget en policy angående 
personal och sociala 
förhållanden? 
1. Finns information om jämställdhet? 
2. Finns information om arbetsvillkor? 
3. Finns information om respekt för 
arbetstagarnas rätt till information och 
samråd?  
4. Finns information om respekt för 
fackföreningars rättigheter?  
5. Finns information hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen? 

Nej Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Nej 
 

Har företaget en policy om 
respekt för de mänskliga 
rättigheterna?  
1. Finns information om styrmedel för 
bekämpning av brott mot de mänskliga 
rättigheterna? 

Nej Nej 



	

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Nej 
 

Har företeget en policy angående 
bekämpning av korruption och 
mutor? 
-Finns information om förebyggande 
åtgärder?  

Nej Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Nej 
 

 

1. Lantmännen 

Operationalisering Kommentar 
 

Upprättas hållbarhetsrapporten 
som en separat rapport eller som 
en del av årsredovisningen? 

Årsredovisningen innehåller en 
del som behandlar 
hållbarhetsfrågor. Finns ingen 
separat hållbarhetsrapport. 

 

Uttalar sig företaget om vilket 
ramverk eller standard de följer? 

GRI, Global Compact  
  

 
  

  
 
 

Ja/Nej 
Kommentar 

Om ja, finns något 
resultat av policyns 
tillämpning? 
 
Om nej, förklaras skälet 
till detta? 

Finns upplysningar om 
företagets affärsmodell?  

Ja, de är ett lantbrukskooperativ 
som tar ansvar från jord till bord. 

 

Har företaget en miljöpolicy? 
 

 
1. Finns information om konsekvenser av 
företagens verksamhet på miljö och i de 
fall det kan påverka hälsa och säkerhet?  
 

 
2. Finns information om användning av 
energi från förnyabara och icke-förnybara 
källor? 
 

Ja. De hänvisar mycket till deras 
uppförandekod som tar upp 
samtliga områden. 
 
1. Ja, de beskriver hur hela 
odlingskedjan påverkar miljön 
speciellt genom gödsling och 
bränsle. Forskning kring 
klimatsmartare odlingsformer och 
rådgivning.  
 

2. Ja, de har som mål att byta ut 
alla oljepannor till år 2020.  
 
 

Ja. Har klimatmål om CO2-
utsläpp samt eldningsolja.  
 
 
1. Ja, Ett nytt koncept av 
veteproduktion med 20% 
mindre klimatpåverkan än 
tidigare produktion.  
 
 

2. Ja. År 2014 togs beslut om 
inköp av ursprungsmärkt 
förnybar el till hela den 
scandinaviska verksamheten. 
Har skett en minskning av 



	

 

 
3. Finns information om 
växthusgasutsläpp? 
 
 
 
 

4. Finns information om 
vattenanvändning? 

 

5. Finns information om luftföroreningar? 

 
3. Ja, deras mål är att fortsätta 
minska Co2 och klimatavtrycket. 

 
 
 
4. Ja, de nämner att de är med i ett 
forum som bl.a. diskuterar 
vattenanvändningen. 

 
5. Ja. De vill minska 
transporterna.   

eldningsolja med 70%. 
 
3. Ja. År 2014 hade Co2 
minskat med 40% vilket var 
deras målsättning för år 2020. 
Antalet produktions- 
anläggningar hade dock 
minskat.  
 
4. Nej. 
 
 

5. Nej. 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Ja, risker från leverantörer som 
använderväxtnäring, växtskydd, 
odlar palmolja eller kakao samt 
riskerna vid spannmålsodling.  
 
Löpande utveckling kring 
spannmål och speciella strategier 
kring palmolja och soja.  

 
 

Har företaget en policy angående 
personal och sociala 
förhållanden? 
 
1. Finns information om jämställdhet? 
 

 
 
2. Finns information om arbetsvillkor? 
 
3. Finns information om respekt för 
arbetstagarnas rätt till information och 
samråd?  
 

 
 
4. Finns information om respekt for 
fackföreningars rättigheter?  
 
 

5. Finns information om hälsa och 
säkerhet på̊ arbetsplatsen? 

Ja, en arbetsmiljö-och 
friskvårdspolicy. Samt en 
uppförandekod som de refererar 
mycket till. 
 
1. Ja, likabehandling är viktigt 
och de arbetar aktivt för 
jämställdhet, mångfald och mot 
diskriminering.  
 
2. Nej 
 
3. Ja. Har medarbetarsamtal minst 
en gång per år för att ta upp 
personliga mål, samarbete och 
ledarskap. 
Ja, de har föreningsfrihet. 
 
4. Ja, Medarbetarna har reglerade 
villkor och föreningsfrihet som 
basvillkor. 
 

5. Ja, De mäter arbetsglädje som 
är ett mått på medarbetarnas 
motivation och nöjdhet. 
 
Inrapportering av 
arbetsplatsolyckor sedan 2009 
vilket resulterat i en 
säkerhetsutbildning som är 
obligatorisk för alla ledare. 

 
 
 
 

1. Nej.  
 
 

2. Nej 
 
 
3. Nej 
 
 
 

 
4. Ja, regelbunden kontakt med 
fackliga representanter och 
arbetstagarrepresentanter. 
 
 
5. Ja. Deras mål är minst 10 
rapporterade arbetsplatstillbud 
per olycka och år 2014 var det 
12,7. Antal olyckor har 
minskat. 
 
Ja. År 2014 har olyckorna 
minskat till 228 jämfört med år 
2013 262st, vilket är 13%.  



	

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Ja, det står i rapporten att de har 
en kallat whistleblowing- 
kommitté där medarbetarna ska 
vara uppmärksamma på 
iakttagelser och farhågor vad 
gäller sociala förhållanden. 

 

Har företaget en policy om 
respekt för de mänskliga 
rättigheterna?  
1. Finns information om styrmedel för 
bekämpning av brott mot de mänskliga 
rättigheterna? 
 

Ja. De hänvisar till deras 
uppförandekod och gällande 
regler i respektive land. 
 
1. Ja. De har en 
leverantörsuppförandekod som 
kontrolleras så att den efterföljs. 
 

Ja. 33 leverantörsrevisioner är 
genomförda sedan år 2010.  
 
1. Ja. År 2014 var 76% 
godkända leverantörer med 
inköpsvolym över 1 MSEK. 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Nej. 
 

Har företeget en policy angående 
bekämpning av korruption och 
mutor? 
1. Finns information om förebyggande 
åtgärder?  

Ja. De har en 
antikorruptionspolicy och arbetar 
enligt deras uppförandekod 
 
1. Ja, genom 
uppförandekodsutbildning, 
riktad information och utbildning 
inom konkurrensrätt. Det görs 
systematisk uppföljning av 
efterlevnaden av 
Antikorruptionspolicyn och 
uppförandekoden. 

 
 
 

1. Ja. År 2014 hade 78% gått 
uppförandekodsutbildning för 
att förebygga korruption och 
mutor av de 94% svarande. 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör dessa 
frågor samt hur företaget hanterar 
detta? 

Ja. Riskindex görs genom 
Transparency International’s 
korruptionsindex. De anser att det 
finns en medelstor risk för 
korruption då de verkar i länder 
och i branscher med varierande 
risk men mestadels låg. 
 
 

 

 
2. AAK AB 
 

Operationalisering Kommentar 
 

Upprättas 
hållbarhetsrapporten som 
en separat rapport eller 
som en del av 
årsredovisningen? 

Separat 
 

Uttalar sig företaget om 
vilket ramverk eller 

GRI, OECD:s riktlinjer. FN:s 
Global Compact.  

 
  



	

standard de följer? 

  
 
 

Ja/Nej 
Kommentar 

Om ja, finns något resultat 
av policyns tillämpning? 
 
Om nej, förklaras skälet till 
detta? 

Finns upplysningar om 
företagets affärsmodell?  

Ja, de utvecklar och erbjuder 
högförädlade vegetabiliska oljor.  

 

Har företaget en 
miljöpolicy? 
 
1. Finns information om 
konsekvenser av företagens 
verksamhet på miljö och i de fall 
det kan påverka hälsa och 
säkerhet?  
 
2. Finns information om 
användning av energi från 
förnyabara och icke-förnybara 
källor? 
 

3. Finns information om 
växthusgasutsläpp? 
 

4. Finns information om 
vattenanvändning? 
 

5. Finns information om 
luftföroreningar? 

Ja.  
 
 
 
1. Ja. palmolja. Transporter, 
energianvändning.  
 
 

2. Ja. produktionen har hög 
energiförbrukning. Övergår till 
förnybar energi där det är möjligt.  
 
 

3. Ja. Policy för hållbar palmolja 
(skapar Co2-utsläpp). Att optimera 
leverantörskedjan. 
 
4. Ja. Man ska använda sig av 
resurseffektivitet. Produktonen 
kräver dock stora mängder vatten.  
 
5. Ja. Resurseffektivitet. 
Transportoptimering.  

 

 
 
1. Ja. Har en palmolje-policy.  
 
 
 

2. Ja. 29% av energin kommer från 
förnybara källor. Detta är en ökning. 
Totala energiförbrukningen ökade 
dock någon procent.   
 
 
 
3. Ja. Co2-utsläppen från fossila 
bränslen minskade med 11%.  
 
 
4. Ja. Användningen är på samma 
nivå som tidigare.  
 

5. Ja. Bra utfall.  

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja. Stigande energikostnader, 
stigande temperaturer, mer extrema 
väderförhållanden. Dessa faktorer 
kan påverka företaget negativt 
genom dyrare kostnader och sämre 
skördar. 
 
Skördar är väderberoende. Kan 
påverka transporten, hur lång den 
blir.  

 

Har företaget en policy 
angående personal och 
sociala förhållanden? 
1. Finns information om 
jämställdhet? 
 
2. Finns information om 

 
 

1. Ja, det är inte så jämställd.  
 
 

 
 

1. Ja. Har en låg andel kvinnor, 
förklarar detta med att  “arbetet 
tilltalar inte kvinnor” 
 



	

arbetsvillkor? 
 
3. Finns information om respekt 
för arbetstagarnas rätt till 
information och samråd?  
 
4. Finns information om respekt 
för fackföreningars rättigheter?  
 
5. Finns information hälsa och 
säkerhet på̊ arbetsplatsen? 

 

2. Ja, genom Global Compact.  
 
3. Ja, står i  uppförandekoden.  
 
 
 

4. Ja, genom Global Compact.  
 

5. Ja. Nollvision.  

2. Nej.  
 
3. Nej.  
 
 
 

4. Ja. Stor minskning (58%) av 
sjukfrånvaro pga av olyckor på 
arbetsplatsen.   

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Nej 
 

Har företaget en policy 
om respekt för de 
mänskliga rättigheterna?  
1. Finns information om 
styrmedel för bekämpning av 
brott mot de mänskliga 
rättigheterna? 

Ja. Genom Global Compact. 
Samtliga anställda har skrivit under 
koden.  
 

1. Nej 

Ja, 85% av råvaruleverantörerna har 
godkänt koden.  
 
1. Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Nej 
 

Har företeget en policy 
angående bekämpning av 
korruption och mutor? 
 
1. Finns information om 
förebyggande åtgärder?  

Ja. Uppförandekod för leverantörer.  
 
 
 

1. Ja. Ökad e-utbildning för ökad 
medvetenhet.  

Ja. I princip alla råvaruleverantörer 
har godkänt koden.  
 

1. Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja. Företag världen över utsätts 
varje dag för korruptionsrisker. 
Därför har AAK att det ingår i 
uppförandekoderna.  

 

3. Arla 
Operationalisering Kommentar 

 

Upprättas 
hållbarhetsrapporten som 
en separat rapport eller 
som en del av 

Hållbarhetsrapporten är ett separat 
dokument som de kallar 
ansvarsrapport. 

 



	

årsredovisningen? 

Uttalar sig företaget om 
vilket ramverk eller 
standard de följer? 

Global Compact, Global Risk & 
Complience. OECD:s riklinjer för 
multinationella företag 

 
  

  
 
 

Ja/Nej 
Kommentar 

Om ja, finns något resultat 
av policyns tillämpning? 
 
Om nej, förklaras skälet till 
detta? 

Finns upplysningar om 
företagets affärsmodell?  

Ja. En mejerikoncern som ägs som 
ett kooperativ av mjölkbönder och 
främjar ägaranas intresse. De gör 
detta genom en gemensam 
betalningsmodell där alla får lika 
mycket betalt för lika mjölk.  

 

Har företaget en 
miljöpolicy? 
1. Finns information om 
konsekvenser av företagens 
verksamhet på miljö och i de fall 
det kan påverka  hälsa och 
säkerhet?  
 
2. Finns information om 
användning av energi från 
förnyabara och icke-förnybara 
källor? 

 
3. Finns information om 
växthusgasutsläpp? 

 
 
 

 
4. Finns information om 
vattenanvändning? 
 
 

5. Finns information om 
luftföroreningar? 

Ja, en utarbetad miljöstrategi. 
 
1. Ja. Främst att transporter och 
förpackningar har störst 
klimatpåverkan. 
 
 
 

2. Ja, Har som mål att år 2020 ha 
50% av alla energi från förnybara 
källor. 
 
 
 
3. Ja, mycket utsläpp av 
växthusgaser vid vid transporter, de 
arbetar med att minska det genom 
noggrann ruttplanering, 
förarutbildning och förnybara 
bränslen.  

 
4. Ja, de arbetar systematiskt med att 
minska vattenförbrukningen. 
 
 
 

5. Ja. 

 

1. Ja, De optimerar transporter och 
använder förnybar plast till 
förpackningarna och erbjuder 
kostnadsfri klimatkontroll till 
gårdarna. 
 
2. Ja, den totala klimatpåverkan har 
minskat med 12% mot år 2005. 
Exempel är Visby som har 60% 
förnybar energi och Vimmerby som 
har 90%. 
 
3. Ja, CO2- utsläppen har minskat 
och deras totala miljöpåverkan har 
minskat med 12% jämfört mot år 
2005 
 
 
 
 
4. Ja, På en anläggning i Danmark 
har de minskat vattenförbrukningen 
med 44% genom att optimera 
rengöringsprocesserna. 
 
 
 
5. Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Nej. Inga specifika.  
 

Har företaget en policy Ja, OECD:s riklinjer och skriver  



	

angående personal och 
sociala förhållanden? 
 
1. Finns information om 
jämställdhet? 
 
 

2. Finns information om 
arbetsvillkor? 
 
3. Finns information om respekt 
för arbetstagarnas rätt till 
information och samråd?  
 
4. Finns information om respekt 
för fackföreningars rättigheter?  
 
5. Finns information hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen? 

även att de har många 
policydokument där värderingar och 
principer anges. 
 
1. Ja, i nyckeltal och att de arbetar 
för att kvinnor i andra kulturer ska 
få möjligheten att arbeta. 
 

2. Ja, att dessa är väldigt olika 
beroende på land och kultur. 
 
3. Nej 
 

4. Ja, respekterar att medarbetarna 
går med i och bildar fackföreningar. 
Eget forum för facklig dialog. 
 
5. Ja. Tar upp om arbetsplatsolyckor 
och mobbning. 

 
 

1. Ja. Fokuset på under- 
representerade grupper i ledande 
ställning har ökat exempelvis 
kvinnor . 
 
2. Nej 
 
 

3. Nej 
 
 

4. Nej 
 

5. Ja. De ökar säkerheten med bl.a. 
sina Lean-program. Olyckorna har 
minskat med 12% år 2014 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja, för arbetsolyckor, mobbning. De 
håller på att utarbeta en policy för 
tillvägagångssättet om någon 
upplever någonting oacceptebelt. De 
använder sig av whistleblowing.  

 

Har företaget en policy 
om respekt för de 
mänskliga rättigheterna?  
 
 
 
 
1. Finns information om 
styrmedel för bekämpning av 
brott mot de mänskliga 
rättigheterna? 

Ja. Global Compact och 
internationella överenskommelser 
om mänskliga rättigheter. 
 
 
 
 
 
1. Ja, de ställer kravet att 
uppförandekoden ska följas vid 
avtal med affärspartners. De gör 
även inspektioner utan förvarning. 

Ja. De har beslutat att uppdatera 
Vårt ansvar- Arlas Code of conduct 
och därmed utvärdera 
konsekvenserna på kraven som ställs 
på sättet att arbeta enligt FN: s 
vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter. 
 
1. Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja. Vid etablering på marknader där 
de mänskliga rättigheterna inte 
efterlevs.  
 
De utvecklar en policy för år 2017 
och anser att det är i dessa länder de 
kan göra stor skillnad. 

 

Har företeget en policy 
angående bekämpning av 
korruption och mutor? 
 
1. Finns information om 
förebyggande åtgärder?  

Ja, antikorruptionspolicy 
 
 

1. Nej 

Ja. Den uppdaterades år 2014, under 
2015 ska det ske utbildningar i den 
nya policyn. 
 
1. Ja. Inga korruptioner har skett 
sedan policyn infördesår 2010 och 
det har upptäckts flera försök till 
bedrägerier och  mutor. 



	

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja 
 

 
4. HK Scan AB 
 

Operationalisering Kommentar 
 

Upprättas 
hållbarhetsrapporten som 
en separat rapport eller 
som en del av 
årsredovisningen? 

Det är en del av årsredovisningen.  
 

Uttalar sig företaget om 
vilket ramverk eller 
standard de följer? 

Nej  
  

  
 
 

Ja/Nej 
Kommentar 

Om ja, finns något 
resultat av policyns 
tillämpning? 
 
Om nej, förklaras skälet 
till detta? 

Finns upplysningar om 
företagets affärsmodell?  

Säljer, marknadsför och producerar kött 
under starka varumärken.  

 

Har företaget en 
miljöpolicy? 
 
 
1. Finns information om 
konsekvenser av företagens 
verksamhet på miljö och i de fall 
det kan påverka hälsa och 
säkerhet?  

2. Finns information om 
användning av energi från 
förnyabara och icke-förnybara 
källor? 
 
3. Finns information om 
växthusgasutsläpp? 
 
4. Finns information om 
vattenanvändning? 
 
5. Finns information om 
luftföroreningar? 

Ja. Har under året utvecklat en miljö-
policy. De säger att de vill jobba 
proaktivt för att minska påverkan på 
miljön. De vill minska sina utsläpp.  
 
1. Ja. Skriver att de kontinuerligt mäter 
sin påverkan.  
 
 

2. Ja. Vill minska energianvändandet 
med 10%.  
 

 
3. Ja. Började under året mäta sina 
utsläpp av växthusgaser.  
 
4. Ja. Ska vattenanvändningen ska 
minskas.  
 
5. Ja. Luftföroreningarna ska minskas.  
 

Ja 
 
 
 

1. Ja. Har enligt tabellen 
minskat lite årligen sedan 2010, 
totalt 13% sedan dess.   
 

2. Ja. 72% kommer från 
elektricitet. Uppvärmning utgör 
23%. 
 
 
 
3. Nej 
 

4. Ja, Skriver att de fokuserat på 
vattenutsläppen under året.  
 
5. Nej 



	

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Nej 
 

Har företaget en policy 
angående personal och 
sociala förhållanden? 
 
1. Finns information om 
jämställdhet? 
 
2. Finns information om 
arbetsvillkor? 
 
3. Finns information om respekt 
för arbetstagarnas rätt till 
information och samråd?  
 
 
 
 
 

4. Finns information om respekt 
för fackföreningars rättigheter?  
 
5. Finns information hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen? 

Ja.  
 
 
 

1. Ja, Jämlikhet och mångfald har hög 
prioritet.  
 
2. Ja. Utvärdera leverantörer i hög-risk 
länder.  
 
3. Ja. Den interna kommunikationen ska 
förbättras. Regelbundna 
Prestationsdialoger med de anställda.  
 
 
 
 
 

4. Nej.  
 

5. Ja. Kort om hälsa.  

 
 
 
 

1. Nej 
 

2. Nej 
 

3. Ja, Utfört Medarbetar- 
undersökningar och 
utvecklingssamta för 
tjänstemännen har införts.  
Arbetet med att införa detta för 
samtliga arbetare kommer 
fortsätta. 82% svarade på 
enkäten.  
 
4. Nej 
 

5. Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Nej 
 

Har företaget en policy 
om respekt för de 
mänskliga rättigheterna? 
1. Finns information om 
styrmedel för bekämpning av 
brott mot de mänskliga 
rättigheterna?  

Nej Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Nej 
 

Har företeget en policy 
angående bekämpning av 
korruption och mutor? 
1. Finns information om 
förebyggande åtgärder?  

Ja. De nämner att det finns en Code of 
Conduct.  
 
1. Nej 

Nej 
 

1. Nej 

Rapporterar företaget om Nej 
 



	

väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

5. Cloetta 
 

Operationalisering Kommentar 
 

Upprättas 
hållbarhetsrapporten som 
en separat rapport eller 
som en del av 
årsredovisningen? 

En separat rapport 
 

Uttalar sig företaget om 
vilket ramverk eller 
standard de följer? 

GRI  
  

  
 
 

Ja/Nej 
Kommentar 

Om ja, finns något 
resultat av policyns 
tillämpning? 
 
Om nej, förklaras skälet 
till detta? 

Finns upplysningar om 
företagets affärsmodell?  

Ja, de har en strategi för hur de 
uppfyller “To bring a smile to youre 
munchy moments”.  

 

Har företaget en 
miljöpolicy? 
 
1. Finns information om 
konsekvenser av företagens 
verksamhet på miljö och i de fall 
det kan påverka  hälsa och 
säkerhet?  
 
 

2. Finns information om 
användning av energi från 
förnyabara och icke-förnybara 
källor? 

 

3. Finns information om 
växthusgasutsläpp? 
 
 
 

Ja,  de har utarbetade strategier för att 
nå sina miljömål. 
 
1. Ja. Största miljöpåverkan är genom 
vatten- och energiförbrukning, 
avloppsvatten, avfall och transporter. 
Inköp av bl.a. kakao och palmolja 
påverkar miljön. 
 

2. Ja, en tabell över vilka källor som 
deras energi kommer ifrån. I tabellen 
framkommer att de använder gas, 
pellets, el, ånga, fjärrvärme. 
 
3. Ja, Målet för 2020 är att minska 
CO2-utsläppen från produktionen 
i relation till producerad volym med 
5 procent. Utsläppen sker bland annat 
vid transporter och energianvändning. 
 
4. Ja, de arbetar med att förbättra 
avloppsvattnets kvalitet.  
 

 
 

1. Ja. En palmolja-policy som 
resulterat i att de år 2014 hade 
82% av palmoljan som 
motsvarade deras krav. Alla 
kakao som de köpte in år 2014 
var UTZ-märkt. 
 
2. Ja, de har minskat den totala 
energianvändningen jämfört 
mot tidigare år. 
 

3. Ja, CO2-utsläppen i 
produktionen har  minskat med 
10,3 procent.  
 
 

4. Ja, mängden avloppsvatten 
per producerat ton har minskat 
jämfört med tidigare år. 



	

4. Finns information om 
vattenanvändning? 
 

5. Finns information om 
luftföroreningar? 

 

5. Nej, inte specifikt 

 
5. Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja 
 

Har företaget en policy 
angående personal och 
sociala förhållanden? 
 
1. Finns information om 
jämställdhet? 
 
2. Finns information om 
arbetsvillkor? 
 
3. Finns information om respekt för 
arbetstagarnas rätt till information 
och samråd?  
 

4. Finns information om respekt för 
fackföreningars rättigheter?  
 
 
 

5. Finns information hälsa och 
säkerhet på̊ arbetsplatsen? 

Nej ingen uttalad, men de har strategier 
och mål för att nå områdena nedan.  
 
1. Ja, både kvinnor och män ska få 
ihop sitt yrkesliv med sitt privata liv 
och har därför flexibla arbetsformer.. 
 
2. Nej 
 

3. Ja, Medarbetarna uppdateras med 
information av bl.a. chefer fackliga 
representanter och intranät, har 
medarbetarsamtal en gång per år. 
 
4. Ja, de eftersträvar ett förhållande av 
tillit och respekt mellan företaget och 
medarbetarna. Det styr företgets sätt att 
arbeta mot fackliga organisationer. 
 
5. Ja, de vill skapa en god fysisk 
arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. 
Jobbar kontinuerligt med att förebygga 
olyckor. Deras mål är att nå 23 dagar 
mellan incidenter som leder till mer än 
1 dags sjukskrivning. Lean metoden 
används för att förebygga olyckor. 

Ja, vid dagliga möten diskuteras 
arbetsmiljön. 
 

1. Nej 
 
 
 

2. Nej 
 
 

3. Nej 
 
 
 

4. Nej 
 
 
 

5. Ja, År 2014 var bättre än 
tidigare år, var 18 dagar. 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja, de gör kontinuerliga 
riskutvärderingar om säkerheten i 
arbetsmiljön. 
 
Kontinuerlig rapportering av incidenter 
och tillbud. Även samtal och 
workshops anordnas kring säker 
arbetsmiljö.  

 

Har företaget en policy om 
respekt för de mänskliga 
rättigheterna?  
1. Finns information om styrmedel 
för bekämpning av brott mot de 
mänskliga rättigheterna? 

Nej.  
 

1. Nej 

 

1. Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 

Ja. De tar upp att bl.a. kakao odlas i 
Västafrika där det är dåliga sociala 

 



	

dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

förhållanden. Genom UTZ- certifikat 
får odlarna hjälp att bygga en bättre 
framtid.  

Har företeget en policy 
angående bekämpning av 
korruption och mutor? 
1. Finns information om 
förebyggande åtgärder?  

Nej. 
 
 

1. Nej 

 
 
 

1. Nej 

Rapporterar företaget om 
väsentliga risker som rör 
dessa frågor samt hur 
företaget hanterar detta? 

Ja 
 

 
 


