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1. Inledning 

Det inledande kapitlet beskriver innebörden av hållbarhetsrapportering och specifikt 

klimatrelaterad hållbarhetsrapportering och de standarder, ramverk och mål som också berör FN:s 

globala mål för hållbar utveckling. Detta sätts i ett sammanhang i första delen av arbetet genom att 

bakgrund och problemformulering beskrivs som leder till uppsatsens syfte och frågeställning.  

1.2 Bakgrund 

Hållbarhet har idag fått en central roll i samhället och länder världen runt har börjat allt mer värna 

om miljön och vilken effekt handlingar både på individnivå och världsnivå kan ha på miljön. 

Begreppet hållbar utveckling introducerades redan år 1981 men det var inte förrän 

Brundtlandkommissionen tog fram rapporten “Vår gemensamma framtid” år 1987, som begreppet 

spred sig (FN, 2019). Enligt United Nations Development Programme (2017) spreds definitionen 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbarhet beskrivs som en kombination 

av sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter enligt Brundtlandrapporten (FN, 2019). 

Innebörden och definitionen av hållbar utveckling har förekommit länge och ligger än idag till 

grund för begreppet. 

År 1992 antog FN Agenda 21 vid en konferens i Rio de Janeiro, ett omfattande dokument som 

berörde långsiktiga mål för att uppnå en hållbar utveckling. FN:s globala mål för hållbar utveckling, 

som antogs i september år 2015 har fått benämningen Agenda 2030. Enligt Agenda 2030-

delegationen har 193 medlemsländer i FN tagit sig an åtagandet om att sträva efter och skapa en 

hållbar framtid genom 17 globala mål, indelade i 169 delmål, som bör uppfyllas innan år 2030. År 

2030 är relativt nära i tid, vilket förhoppningsvis sätter press på omvärlden att agera innan det blir 

för sent. Agenda 2030 och de globala målen täcker i stort sett allt gällande hållbarhet, men intresset 

för undersökning av hållbarhetsmålen som inspirerade denna uppsats var de mål och delmål som 

berör klimatrelaterad hållbarhet och hållbarhetsrapportering. Hållbarhetsrapportering har med 

tiden utvecklat sig och benämns nu ofta med termen ’ESG’ rapportering (se tabell 1). Då denna 

uppsatsen har särskilt intresse i klimat relaterat rapportering, som ett specifikt område inom 

hållbarhetsrapportering, läggs fokus på ESG terminologin med särskilt fokus på ’E’ för 

environment. Det är relevant att se på utvecklingen av rapportering med tanke på EU-guidelines, 
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Agenda 2030 och Task force on climate-related financial disclosures. Mer specifikt blir det när 

klimatrelaterad hållbarhetsredovisning ställs i jämförelse mellan två ekonomiskt starka länder, som 

delar väldigt många likheter, är geografiskt nära varandra och ingår tillsammans i många 

internationella organisationer och överenskommelser. Sverige och Tyskland är de länder som 

denna uppsats ämnar att jämföra för att belysa såväl likheter som skillnader. 

Parisavtalet om klimatförändring år 2015, FN:s hållbara utvecklingsmål och den särskilda 

rapporten från regeringens klimatförändringspanel (oktober 2018), kräver allt snabbare och 

avgörande åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och för att skapa en låg kol- och 

klimatbeständig ekonomi. EU har kommit överens om ambitiösa mål för 2030 om minskning av 

växthusgasutsläpp, förnybar energi och energieffektivitet och har godkänt regler för 

växthusgasutsläpp från markanvändning samt utsläppsmål för bilar och skåpbilar. År 2018 

offentliggjorde kommissionen sin strategiska långsiktiga vision för en välmående, modern, 

konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi år 2050. Företag och finansinstitut har en avgörande 

roll att spela i övergången till en ekonomi med låg koldioxidutsläpp och klimat.  

I juni år 2017 publicerade Task force on climate-related financial disclosures (TCFD), inrättat av 

Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors (G20) Financial Stability Board, 

rekommendationer för att uppmuntra finansiella institutioner och icke-finansiella företag att 

redogöra för information om klimatrelaterade risker och möjligheter. TCFD-rekommendationerna 

är allmänt erkända som auktoritativa riktlinjer för rapportering av ekonomiskt väsentlig 

klimatrelaterad information. Dessutom uppmuntar kommissionen företag att implementera detta 

ramverk. 

 

1.3 Problematisering 

Hållbarhet har i dagens samhälle fått en alltmer central roll såväl för konsumenter som för företag. 

Dagens investerare, både inom den privata sektorn och inom banksektorn, tenderar att investera i 

företag som agerar hållbart och utifrån internationella hållbarhetsstandarder (KPMG,2019). Genom 

ett fokus på hållbar utveckling kan många stora företag erhålla en viss legitimitet sett från 

investerare, konsumenter och samhället i helhet. Genom offentliggörande av mer klimatrelaterad 

information i årliga rapporter samt information som erbjuder mer kvalitativa data bildas en viss 

transparens mellan företagen och dess externa aktörer, såsom investerare och konsumenter. Dessa 
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tillvägagångssätt tillför mer legitimitet till företagen då det uppfattas som att inget döljs i deras 

rapporter.  

 

I samtiden har hållbarhetsredovisningen blivit ett omdiskuterat ämne och försök har gjorts för 

tydliggörande riktlinjer för hållbarhetsredovisning från användarna av redovisningsmaterialets 

perspektiv. Riktlinjerna har omfattat de externa intressenterna för företagen såväl som de som 

förbereder, sammanställer och publicerar hållbarhetsrapporterna och de integrerade 

årsredovisningarna (Helfaya, Whittington, Alawattage,2012). Det finns många olika standarder 

och riktlinjer att applicera vid utformandet av hållbarhetsrapporter samt själva hållbarhetsarbetet 

företagen i praktiken faktiskt gör (Amran & Ooi, 2014). Många av dessa riktlinjer är dock frivilliga 

och endast en viss del har fått direktiv och nationell lagstiftning. Den frivilliga 

hållbarhetsredovisningen började ta fart redan under tidigt 2000-tal. Mellan åren 1999 och 2005 

skedde en ökning av företag som hållbarhetsrapporterade från 39 % till 69 %. Detta var den största 

ökningen sedan hållbarhetsredovisningens genomslag under sent 80-tal (Amran & Ooi, 2014).  

 

Följaktligen är det relevant att jämföra utvecklingen av hållbarhetsrapportering mellan två EU 

länder. I denna uppsats kommer därför en jämförelse mellan Sverige och Tyskland göras, främst 

eftersom båda länderna grundar sin lagstadgade hållbarhetsredovisning i samma EU direktiv 

(2014/95/EU) och att det finns stora likheter mellan dessa två länder. Förutom att 

hållbarhetsredovisningen i helhet har blivit ett allt mer omdebatterat ämne där riktlinjer har blivit 

standarder och standarder har blivit lagar befinner sig samhället idag mitt i en våg av klimatoro och 

klimatmedvetenhet. En av de huvudsakliga punkterna för diskussion har varit hur affärsvärlden 

och företagen ska möta de klimatkrav som samhället ställer på dem (Helfaya, Whittington, 

Alawattage,2012). Något som också varit en förklaring till att just klimatrelaterad 

hållbarhetsredovisning fått en stor spridning och ökad användning bland företagen i dagens 

samhälle är att företagen har ett moraliskt och etiskt ansvar. Som en påbyggnad på detta ansvar 

måste även företagen på något sätt bibehålla en viss legitimitet mot sina intressenter, såväl kunder 

som investerare. Särskilt viktigt är hur företagen kommunicerar sina redogörelser för hållbarhet, 

inte bara vad de innehåller (Morrison, Wilmhurst, Shimshield,2016). I samband med detta har 

miljörelaterad hållbarhetsredovisning även blivit ett tillvägagångssätt för företag att marknadsföra 

sig och bygga upp en moralisk identitet gentemot konsumenterna.  
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Vidare diskuteras det också hur informationen ska kommuniceras. Mycket tyder på att företagens 

styrelse och vikten som läggs på att bygga upp gemensamma riktlinjer för miljörelaterad 

hållbarhetsredovisning har stor betydelse för effektiviteten av hållbarhetsredovisningens 

förberedande och därmed hur det ses av konsumenter och andra externa intressenter (Ben-Amar, 

Mcllkenny, 2014). 

 

Klimatrelaterad hållbarhetsredovisning och rapportering är endast en del av den 

hållbarhetsredovisningen som görs och måste därför definieras och avgränsas. Det som berör 

klimat och miljö inom hållbarhetsrapporteringen kan enkelt definieras som faktorerna som faller 

under bokstaven “E” i ESG faktorerna. ESG står för Environmental, Social and Governance och 

är tre viktiga begrepp i utformandet av dagens hållbarhetsrapportering, men endast de faktorer som 

berör E är intressanta för denna uppsats och definieras enligt modellen nedan. 

 

 

Tabell 2.  Environmental, social and governance (ESG) faktorer 

Environmental Social Governance 

●  Climate Change 
●  Greenhouse gas 

emissions 
●  Resource Depletion, 

including water 
●  Waste and Pollution 
●  Deforestation 

●  Working 
conditions, 
including slavery 
and child labour 

●  Local Communities 
including 
indigenous 
communities 

●  Conflict and 
humanitarian crises 

●  Health and Safety 
●  Employee relations 

and diversity 

●  Executive pay 
●  Bribery and 

Corruption 
●  Board diversity and 

structure 
●  Fair tax strategy 

Källa: Kilde. Principles for Responsible Investment (UNPRI)[1].1 

Det är viktigt att inför en rapport om klimatrelaterad hållbarhetsredovisning notera att det är viss 

hållbarhetsredovisning som är lagstadgad i många europeiska länder, såsom i Sverige och i 

Tyskland. Bland den lagstadgade hållbarhetsredovisningen återfinns inte exempelvis FN:s globala 

mål för hållbar utveckling. Inte heller många av de andra internationella riktlinjer såsom Task force 

                                                
1 Se Bechman (2016) för en mer utförlig beskrivelse av United Nations Principles for Responsible Investments 

(UNPRI). 
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on climate-related financial disclosures (TFCD), Greenhouse Gas Protocol (GHG) etc. 

Följaktligen är det relevant att jämföra utvecklingen av hållbarhetsrapportering mellan två EU 

länder. I denna uppsats kommer därför en jämförelse mellan Sverige och Tyskland göras, främst 

eftersom båda länderna grundar sin lagstadgade hållbarhetsredovisning i samma EU direktiv 

(2014/95/EU) och eftersom det finns stora likheter mellan dessa två länder. En anmärkningsbar 

likhet är att både Sveriges och Tysklands konkurrenskraft ligger i exporten vilket förutom att det 

förenklar jämförelsen mellan företag i samma bransch mellan de två länderna också ger en bild av 

det ekonomiska samspelet i ländernas marknader.  

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera hållbarhetsrapportering med fokus på klimatrelaterade 

redogörelser i årsredovisningar samt CSR-rapporter hos tre företag i Sverige respektive Tyskland. 

Uppsatsen syftar specifikt på att jämföra företagens rapportering och undersöka huruvida 

rapporteringen skiljer sig åt och i så fall på vilket sätt. 

1.5 Problemformulering 

Denna uppsats utgår från följande frågeställningar: 

● Hur rapporterar företag i Sverige respektive Tyskland om hållbarhet med fokus på 

klimatrelaterade redogörelser?  

● Kan sammankoppling med relevanta redovisningsteorier förklara utfallet? 

1.6 Disposition 

1. Första inledande kapitlet innehåller en inledning där bakgrund och problematisering 

förklaras samt syfte och problemformulering i uppsatsen. 

2. Andra kapitlet behandlar standarder och lagstiftningar som nämns i uppsatsen. 

3. Tredje kapitlet behandlar uppsatsens teoretiska referensram, det vill säga de teorier som 

tillämpats för att dra slutsatser i uppsatsen. 

4. Fjärde kapitlet behandlar forskningsmetod och empirisk metod. I detta kapitel presenteras 

de metoder som tillämpats för att ta fram studiens empiri. Kapitlet beskriver också̊ vilka 

branscher och företag som analyseras i uppsatsen samt hur urvalet genomförts. 
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5. Femte kapitlet presenterar empirin som analysen och slutsatsen har baserats på̊. 

6. Sjätte kapitlet analyserar empirin i föregående kapitel. Analysen utförs med hjälp av de 

teorier och studier som har redogjorts tidigare i uppsatsen. 

7. Sjunde och sista kapitlet presenterar resultatet och slutsatserna som har dragits utifrån denna 

uppsats.  

Figur 1. Disposition 
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2. Standarder och lagstiftning 

I detta kapitel redogörs för standarder och lagstiftning som frekvent återkommer i uppsatsen. 

Redogörelsen är ämnad att belysa vilka standarder som är mest relevanta och hur de är utformade 

för att användas i praktiken. En del av de standarder som presenteras är kompletta ramverk med 

regler och riktlinjer medan andra är i en tidig utvecklingsfas där användarna av standarden är en 

viktig del i utformandet av ett komplett regelverk. 

2.1 EU-direktiv 

Den alltmer utbredda hållbarhetsrapporteringen blev till praxis då Europaparlamentet antog 

direktiv 2014/95EU år 2014 efter att de korrigerats från föregående år. De bakomliggande 

orsakerna till antagandet av direktivet var en strävan efter gemensamma riktlinjer för icke-finansiell 

rapportering på europeisk nivå med målet att utveckla och utforma en gemensam standard som kan 

komma att sträcka sig globalt. I sin helhet bygger EU direktiv 2014/95 på de 17 Global Reporting 

Initiative standarderna. Syftet med att utforma riktlinjer för en komplett hållbarhetsrapportering 

enligt GRI standarderna är att i sin tur skapa transparens och bidra till en ökning av jämförbarhet 

mellan företagen såväl som att bidra till en hållbar utveckling i näringslivet. Till direktivet 

utformades modellen nedan för att tydliggöra vad de olika delarna av direktivet innebär. 
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Tabell 1. Icke-finansiell rapportering (direktiv 2014/95 / EU) 

Categories to report on under 

EU NFI 

An undertaking must disclose a brief description of its 

business model and, for each of the above matters, the 

following information 

environmental matters a. A description of policies, including due diligence 

processes implemented; 

b. Outcomes of these policies; 

c. The risks relating to those matters and how the 

company manages those risks; 

d. Non-financial key performance indicators relevant for 

the particular business. 

social and employee-related 

matters 

respect for human rights 

anti-corruption and bribery 

matters 

 

Direktivet togs fram med ambitionen att implementera det i alla EU-medlemsländer.  Med det följer 

även utarbetade riktlinjer för vilken information som kan tänkas vara väsentlig för företag att 

offentliggöra dock är detta inte regler som måste implementeras i nationell lagstiftning utan endast 

rekommendationer (Europe Commission 2020).  

 

2.2 Lokal lagstiftning  

EU direktivet 2014/95 har under de följande åren efter publicering och antagande implementerats 

regionalt i Europeiska unionens medlemsstater. Om det implementerats som ett komplement till 

redan existerande redovisningslagar eller som en ny lag beror på medlemsstaten i sig. I både 

Sverige och Tyskland har existerande redovisningslagar reviderats vilket redovisas nedan. 

 

2.2.1 Sverige 

I Sverige gav direktivet upphov till ändringar av Årsredovisningslagen (ÅrL) (6 kap 10–12§§) 

vilket gjorde hållbarhetsrapportering i Sverige tvingande om minst två av följande kriterier är 

uppfyllda: 

● Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 250.   
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● Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor.  

●  Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

 

Hållbarhetsrapporteringen ska alltid innehålla en redogörelse för miljö, motverkande av 

korruption, sociala förhållanden, personalens förhållanden och mänskliga rättigheter enligt den 

svenska Årsredovisningslagen. Fokuset kommer i detta fall att ligga på miljöaspekten av 

hållbarhetsrapporterna. ÅrL 6 Kap 10-12§§ innehåller även regler om att företagen ska redovisa 

hur de arbetar med hållbarhetsredovisningen inom: företagets affärsmodell, företagets policy och 

resultatet av policyn, väsentliga risker och riskhanteringen samt i de centrala resultatindikatorerna 

och dess mening. 

 

2.2.2 Tyskland 

En liknande implementering finns i tysk lagstiftning. Den svenska Årsredovisningslagen och den 

tyska Handesgetzbuch (HGB) §289b (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 

u.å) skiljer sig åt på det sätt att i Tyskland skall ett företag hållbarhetsrapportera om det uppfyller 

kraven om att företaget är publikt och har ett årsgenomsnitt om 500 anställda. Företagen är pliktiga 

till hållbarhetsredovisning om tre kriterier av de följande är uppfyllda inklusive de två första som 

måste vara uppfyllda. Detta kräver inte svensk lagstiftning. 

● Årsgenomsnitt anställda i företaget måste vara mer än 500. 

● Företaget måste vara noterat (§ 264d HGB).  

● Företaget måste uppfylla två av följande kriterier (§ 267 HGB):  

                     o 20 000 000 Euro i balansomslutning.   

                     o 40 000 000 Euro i omsättning förra året.  

                     o Årsgenomsnitt anställda i företaget är mer än 250. 

Även i tysk lagstiftning finns det beskrivningar om hur företagen ska hållbarhetsredovisa och inom 

vilka delar av årsredovisningar/hållbarhetsrapporter informationen ska gå att återfinna.  
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2.3 Globala Standarder och Ramverk 

Under de senaste fem åren har globala standarder för hållbarhetsredovisning och hållbarhet 

generellt utvecklats och multiplicerats. Det finns alltså väldigt många olika samlingar av riktlinjer, 

standarder, ramverk och organisationer som företag i dagens läge använder sig av för att få ihop en 

allsidig hållbarhetsredovisning. Eftersom denna uppsats avser att behandla miljöaspekterna d.v.s. 

växthusgaser, naturresurser, förorening etc. av hållbarhetsredovisningen kommer vissa specifika 

ramverk att användas mer än andra. Bland dessa är: GRI (Global Reporting Initiative), TFCD (Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures), GHG (Greenhouse Gas protocol) och de olika 

nivåerna; scope 1, scope 2 och scope 3, Carbon Disclosure project och ett par SDG Standarder. 

Uppsatsen kommer även att undersöka om två organisationers riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

används av företagen. Dessa är: UNGC (United Nations Global Compact) och OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development).  

 

 

2.3.1 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative som benämns GRI är ett av de internationella ramverk för 

hållbarhetsredovisning som präglar hållbarhetsarbetet hos företag idag. GRI är ett internationellt 

nätverk med organisationer och företag som använder sig av olika standarder för 

hållbarhetsredovisning som gemensamt och ständigt utvecklar de normer och riktlinjer som finns 

inom GRI. Global Reporting initiative har visionen att värna om de resurser som liv beror på 

samtidigt som man stärker och skapar sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar för alla (GRI, 

2020). 

 

93% av världens 250 största bolag använder sig idag av GRI-standarder vid upprättande av 

hållbarhetsredovisning vilket innebär att Global reporting initiative har blivit det största och mest 

frekventa ramverket inom hållbarhetsredovisning. Organisationens huvudsakliga fokus är att 

utveckla standarder för företag att efterfölja när de upprättar hållbarhetsrapporter och ett stort 

arbete läggs ner för att harmonisera och effektivisera hållbarhetsredovisning världen över 

(GRI,2020). 

 

Trots att GRI idag är de största enskilda ramverken för hållbarhetsrapportering finns det inte en 

tydlighet i hur redovisningen skall upprättas och lämnar mycket utrymme för enskild tolkning av 
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dess standarder. En av de huvudsakliga anledningarna till att tydlighet och transparens saknas om  

hur arbetet ska utföras är att ramverket är under ständig utveckling. Detta, i samband med en 

avsaknad av internationella överenskommelser mellan länder, företag och branscher (Frostenson, 

Helin, & Sandström, 2015; Westermark, 2013). 

 

2.3.2 Sustainable Development Goals 

Sustainable Development Goals är det som både i uppsatsen och i vardagligt tal kallas för SDG. 

Under år 2015 röstades en rapport vid namn Agenda 2030 fram i Förenta Nationerna och i den 

fanns det 17 stycken Sustainable Development Goals (se figur nedan) som kom att bli praxis för 

hållbarhetsredovisning. Inom ramen för SDG finns det ett antal indikatorer för arbetet mot målen, 

närmare bestämt 232 stycken indikatorer och de 17 målen är uppdelade i mindre delmål, 169 

stycken för att vara exakt (Regeringen, 2020). De hållbarhetsmål som återfinns inom SDG är allt 

ifrån klimatrelaterad hållbarhet till social och ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna av 

hållbar utveckling, ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter balanseras genom de globala 

målen (Regeringskansliet,2019). Företag världen runt har en viktig roll eftersom med Agenda 2030 

som grund kan företag få riktlinjer för hur de kan utföra sina handlingar för att förbättra världen.  

 

Figur 2. Sustainable Development Goals (UNDP, u.å.). 

 

 

Tanken är att alla företag ska rapportera enligt dessa mål för hållbar utveckling, men det klassiska 

problemet för hållbarhetsredovisning har kvarstått. Hur företagen skall rapportera detta är 

fortfarande något som var otydligt i samband med framtagande av de globala målen för hållbar 
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utveckling. FN har tillsammans med flertalet organisationer tagit fram en samling av riktlinjer för 

användning av SDG målen i hållbarhetsredovisning som kan summeras och förklaras på ett enkelt 

sätt i tre steg. Det första är att prioritera SDG:na. För alla företag är alla SDG:er inte relevanta till 

varken industri eller företagets storlek och för att tydliggöra hur denna filtrering går till ser vi i 

figur 2 ovan hur SDG:na kategoriseras. Därför handlar det första steget om att definiera och filtrera. 

Det andra steget är mätning. Utifrån de valda SDG:er som anses vara relevanta för företagets 

hållbarhetsredovisning skall man ta fram sätt att mäta och analysera företagets egna påverkan på 

jobbet mot målen som sedan leder oss in på det tredje steget, att redovisa analyser och slutsatser 

om SDG:er inom företaget. Analyserna ska användas som grund för åtgärder och förbättringar 

inom företaget och ska redovisas i företagets hållbarhetsrapport eller årsredovisningens 

hållbarhetsdel (UN Global Compact & GRI, 2019). 

 

 

2.3.3 Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures eller TFCD som det ofta benämns är till 

skillnad från GRI och andra ramverk en ung organisation som etablerats sedan år 2015. TFCD är 

en organisation som lägger sitt fokus på hållbarhetsstandarder relaterade specifikt till klimat och 

miljö och syftar specifikt till att utveckla standarder och riktlinjer för kalkylering av finansiell risk 

i samband med klimatmässig hållbarhet. Eftersom TFCD är en ung organisation ligger det 

huvudsakliga arbetet i att bistå med rekommendationer till företag och branscher. Liksom de flesta 

ramverken för hållbarhetsredovisning är TFCD frivilligt för företag att implementera i sin 

hållbarhetsredovisning (TFCD, 2020). 

 

TFCD kan i många fall användas som ett komplement till andra samlingar av normer och riktlinjer 

för hållbarhetsredovisning eftersom organisationen hjälper företag och branscher att förstå vad den 

internationella finansmarknaden förväntar sig av deras hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsredovisning. Detta förser marknaden med en större transparens om företagen vilket har 

ett antal fördelar. Grundaren av TFCD, Michael R. Bloomberg, benämner fördelarna själv som “En 

ökad transparens gör marknader mer effektiva och ekonomier mer stabila och uthålliga” (TFCD, 

Organisation, 2020).   
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2.3.4 Greenhouse Gas Protocol 

Greenhouse Gas Protocol- GHG är en organisation som förutom att fokusera på 

hållbarhetsredovisning i helhet och klimatrelaterad sådan har specificerat sig ännu mer och 

specialiserar sig i att förse företag och organisationer med ett standardiserat ramverk för att mäta 

och redovisa växthusgaserna och dess påverkan. GHG har funnits sedan början av 1990-talet och 

har sedan dess utvecklat ett regelverk för redovisning och redogörelse av växthusgaser. Cirka 92% 

av Fortune 500 företagen använde sig av GHG:s ramverk år 2016, antingen direkt eller indirekt 

genom användning av andra ramverk som samarbetar med GHG (GHG, 2020). GHG har under en 

tidsperiod på över 20 år ingått i ett antal samarbeten med multinationella och internationella 

organisationer såsom World Resources Institute (WRI) och World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) och har utvecklat ett simplifierat sätt för att redovisa ett 

företags eller en organisations direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, inom GHG så kallade 

“Scopes”. Scope 1 handlar om direkta utsläpp från ett företags verksamhet och direkta tillgångar 

exempelvis fabriker som tillverkar, transport av varor etc. Scope 2 behandlar de indirekta utsläppen 

såsom att ett kontor behöver el och med tillverkningen av el följer även utsläpp av växthusgaser. 

Scope 3 handlar också om indirekta utsläpp, men som inte är direkt kopplat till företagets operation 

utan kan vara relevant vid t.ex. konsumtion av ett företags produkter såsom att en biltillverkares 

produkter bidrar till utsläpp av växthusgaser när de körs och används av konsumenterna (GHG 

Handbook, 2019). 

 

2.3.5 Carbon Disclosure Project 

Carbon Disclosure Project- CDP är en en icke vinstgivande välgörenhetsorganisation som ämnar 

att offentliggöra och redovisa för all den koldioxid som släpps ut samt dess påverkan på klimat och 

miljö. Förutom att CDP hjälper företag redogöra för sina koldioxidutsläpp är CDP en organisation 

som hjälper till att redogöra för koldioxidutsläppen på ett bredare plan och redogör även för hela 

städer, stater och länders koldioxidutsläpp. Carbon Disclosure Project har funnits i 15 år och har 

under dessa åren utvecklat ett system med poäng för att mäta och rangordna de regioner, städer, 

länder och företag i förhållande till utsläpp av växthusgaser. Detta system kallas för “CDP Scores” 

och mäter i helhet det som kallas “Environmental Performance” genom en rad olika faktorer (CDP, 

2020). 
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För företag har det blivit vanligt att man använder sig av de metoder som Carbon Disclosure 

Project använder sig av och inför detta i hållbarhetsrapporterna för att uppnå en viss nivå av 

transparens och legitimitet (GHG, 2020). 
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3. Teoretisk referensram 

För att användas till grund för analys har tre teorier applicerats, dessa är: legitimitetsteorin, 

intressentteorin och harmonisering. Teorierna har tillämpats som ett viktigt komplement till 

varandra och varit lämpliga för uppsatsen då de beskriver företags agerande ur olika synvinklar. 

De är också flitigt använda i studier som analyserar hållbarhetsrapportering (Fernando & 

Lawrence, 2014).  

 

3.1 CSR och hållbarhetsredovisning 

Två termer som ofta används är CSR och hållbar utveckling med syfte att det finns stora likheter 

mellan begreppen. Däremot finns två olika förklaringar av begreppen, vilket resulterar i att man 

kan skilja dessa åt. Hållbar utveckling berör det globala och har fokus på jordens samlade resurser 

och kommande generationers förutsättningar till skillnad från CSR som fokuserar på hur 

verksamheten i olika företag påverkar sociala och samhälleliga frågor och behandlar även ansvaret 

varje företag har i frågorna (Frostenson, Helin, & Sandström, 2015; Westermark, 2013). Enligt 

EU- kommissionen (2001) definieras CSR som “Koncept genom vilket företag kan inkorporera 

social och miljömässig hänsyn i sin näringsverksamhet och vid interaktioner med intressenter, på̊ 

en frivillig basis [...]. Att vara socialt ansvarstagande innebär inte bara att agera juridiskt korrekt, 

utan att gå̊ steget längre och investera ‘mer’ i mänskligt kapital, miljön och relationen med 

intressenterna.” CSR brukar även beskrivas som ett handlande där företag väljer att gå utanför 

överenskommelser för att frivilligt engagera sig i åtgärder som förväntas främja det sociala arbetet. 

Detta händer med anledning att kunna tillhandahålla mänskliga rättigheter, samhällsstöd och 

skydda miljön. CSR är kompatibelt med hållbarhet i praktiken används och i akademisk forskning  

med anledning av detta (McWilliams & Siegel, 2011).  

Hållbarhetsrapportering visar upp och klargör vad ett företag har uppnått i sitt arbete för en 

långsiktigt hållbar utveckling. Redovisningen ska innehålla all information som behövs för att man 

ska kunna bilda sig en uppfattning om konsekvenserna av företagets verksamhet och hur den 

påverkar omvärlden (Stratsys, 2020). 

 

ESG som står för Environmental Social and Governance handlar om företagets affärsmodell, dvs 

hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Det handlar också om företags 

https://www.stratsys.com/sv/allt-om-hallbarhet
https://www.stratsys.com/sv/allt-om-hallbarhet
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riskhantering. Med andra ord hur företaget hanterar sin egen verksamhet för att kunna minimera 

negativ påverkan (Nordea, 2020). ESG är även en beteckning som investerare och 

finansinstitutioner världen över använder för att beskriva vilka kvalitativa aspekter, 

arbetsförhållanden och affärsetik de undersöker när de ska investera i ett företag. ESG och CSR är 

två begrepp som är ganska lika varandra, men skiljer sig åt då ESG letar efter ett mervärde i ett 

företag medan CSR förklarar helheten hur ett företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Företag som 

rapporterar om risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik blir bättre 

rustade eftersom deras verksamheter utsätts för färre risker, vilket leder till att de blir attraktiva för 

investerare att satsa i (Nordea Markets, 2018). 

Enligt EU-kommissionen (2017) gäller kraven på rapportering av icke-finansiell information vissa 

stora företag med mer än 500 anställda. Kostnaden att tvinga små och medelstora företag att följa 

kraven skulle vara större än nyttan. Genom detta tillvägagångssätt minskar den administrativa 

bördan. Företag är skyldiga att rapportera relevant och användbar information som krävs för att 

kunna förstå företagens utveckling, resultat, ställning samt resultaten av deras verksamhet, snarare 

än en detaljerad rapport. Syftet med riktlinjer av icke-finansiell information är att hjälpa företag att 

rapportera mer högkvalitativt, relevant, användbart, konsekvent och jämförbart på ett sätt som ska 

främja mot hållbartillväxt och sysselsättning som skapar transparens för intressenterna (EU-

kommissionen, 2017). 
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3.2 Legitimitetsteorin 

Begreppet legitimitet definieras som det tillstånd eller den status som uppkommer när en enhets 

värderingar är kongruenta med samhällets värdesystem där enheten är verksam (Lindblom, 1993). 

Legitimitet beskrivs även som något som är socialt konstruerat (Suchman, 1995).  

Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, 

values, beliefs, and definitions (Suchman, 1995). 

Suchman (1995) påstår att legitimitet visar sambandet mellan organisationens aktiviteter och hur 

olika grupper kollektivt uppfattar dessa. Vidare påstår Suchman att även om någon individ inom 

gruppen inte håller med de övriga, kan aktiviteten ses som legitim, vilket beror på att en individs 

missnöje oftast inte leder till att hela gruppens åsikter förändras. Med andra ord är det gruppens 

värderingar som helhet som är av betydelse och ej enskilda individers uppfattningar. 

Företag försöker ständigt uppnå en överensstämmelse mellan de sociala värden som kopplas med 

företaget eller företagets handlingar och omvärldens värderingar och dess normer för vad som 

anses vara acceptabelt. Företaget som organisation anses vara legitim om de lyckas med detta. 

Innebörden av begreppet legitimitet ändras då värderingar och normer ändras över tid (Dowling, 

Pfeffer, 1975).  

Vidare syftar Dowling och Pfeffer på att legitimitet inte behöver påverka varje företag på samma 

sätt eller lika mycket, med anledning av att vissa företag kan vara mer synliga eller granskade än 

andra samt att vissa kan vara mer beroende och uppfattas som socialt eller politiskt acceptabla. 

Dowling och Pfeffer menar att om företag ska överleva är företagen i  behov av legitimitet som 

resurs. Man kan därför tänka sig att företag bör försöka sträva efter att uppnå legitimitet, oberoende 

av överlevnad eller att ta ett samhällsansvar och driva företag i enlighet med omvärldens normer. 

Däremot skiljer sig legitimitet från andra resurser då den kan påverkas genom strategier kopplade 

till utgivandet av information (Woodward, Edwards, Birkin, 1996).  

3.3 Intressentteorin 

Intressentteorin och legitimitetsteorin bör inte ses som två olika teorier eftersom intressentteorin 

har många likheter med legitimitetsteorin. Istället bör dessa ses som teorier som kompletterar 

varandra, med anledning att de båda har rötter i samma teori; den politisk-ekonomiska teorin. I 
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egentlig mening är de inte två helt skilda teorier då de bygger på samma grundantaganden (Gray, 

Kouht, Lavers, 1995). Företaget ses som en del av samhället, där företaget anses påverka, men 

samtidigt påverkas, av det samhälle det är verksamt i enligt intressent- och legitimitetsteorin. 

Däremot inom legitimitetsteori ses hela samhället som den enda intressenten, medan  

intressentteorin intar perspektivet att det finns många olika intressenter, som alla kan anses ha ett 

socialt kontrakt med företaget. Detta är då en skillnad mellan teorierna (Deegan, 2002).  

Det finns två olika grenar inom intressentteori, den etiska respektive den lösningsorienterade 

inriktningen. Den etiska inriktningen kan förknippas med normativ teori medan den 

ledningsorienterade inriktningen förknippas med positiv redovisningsteori (Deegan & Unerman, 

2011). 

Den etiska inriktningen av intressentteori, även kallad det normativa perspektivet, innebär att alla 

intressenter ska behandlas lika oberoende av vilken makt de har att påverka företaget. 

Intressenternas ekonomiska makt ska alltså inte påverka hur de behandlas av företaget (Deegan, 

Unerman, 2011). Ledningen bör organisera verksamheten på det sätt att det är till fördel för 

intressenter oavsett om detta leder till ökad ekonomisk tillväxt eller inte. Företagets primära uppgift 

är att koordinera intressenternas intressen och inte ge avkastning till aktieägare. Likvärdig 

uppmärksamhet till alla intressenter ska ges och om konflikt uppstår bör företaget sträva efter att 

åter uppnå balans mellan de olika intressenterna (Hasnas, 1998).  

Den ledningsorienterade inriktningen förklarar att företagsledningen inte kommer att sträva efter 

att uppfylla alla intressenters förväntningar, utan endast de mest inflytelserika intressenternas 

(Gray, Owen & Adams, 1996). Om intressenterna är viktiga för organisationen kommer 

organisationen investera i mer resurser för att hantera relationen (Bailey, Harte & Sugden, 2000). 

De som anses vara de viktigaste intressenterna är de intressenter som har kontroll över resurser 

som organisationen är i behov av. Detta innebär att intressenten är viktig om intressenten har större 

påverkan på organisationens lönsamhet (Ullman, 1985). För att hantera förhållanden med 

intressenter krävs det att organisationen införskaffar sig nödvändig information om intressenterna 

för att kunna hantera deras förväntningar, alternativt att företaget bemöter deras motstånd och 

missuppfattningar (Deegan & Unerman, 2011).  
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3.4 Harmoniseringsteori 

Harmonisering är i grunden ett juridiskt begrepp som innebär ett aktivt närmande av aktörer (NE, 

2020). I praktiken är det ett begrepp som används väldigt mycket inom Europeiska unionen som är 

synonymt till att medlemsländerna närmar sig genom att lagar och förordningar implementeras 

gemensamt genom direktiv. Harmonisering kan förklaras enkelt och i ämnets sammanhang med 

hjälp av direktiv 2014/95 om hållbarhetsredovisning. Detta direktiv syftar till att revidera enskilda 

medlemsländers redovisningslagar för att i linje med direktivet lagstifta regler om 

hållbarhetsrapportering. I Sverige gav direktivet upphov till direkt förändring av 

Årsredovisningslagen (ÅrL) och i Tyskland reviderades den tyska motparten av ÅrL, 

Handesgetzbuch (HGB). I en jämförelse mellan de båda lagarna ses tydliga likheter i de paragrafer 

som grundar sig i direktivet. 

Harmoniseringsteori är en relevant teori när det kommer till ett hållbarhetsperspektiv eftersom det 

förser användarna med förståelsen om hållbarhetsredovisningens utveckling och vilka faktorer som 

spelar en roll i drivkraften bakom utvecklingen (Tschopp & Huefner 2015). Harmoniseringsteori i 

fallet av hållbarhetsredovisning kan delas upp i två huvudsakliga spår, den formella 

harmoniseringen och den materiella harmoniseringen. Den formella harmoniseringen handlar om 

de utgångspunkter man använder såsom standarder, lagar och förordningar. Formell harmonisering 

i ämnet hållbarhetsredovisning handlar således om standarderna i sig d.v.s. hur många standarder 

som företagen använder, om företag i jämförelse använder samma eller liknande standarder som 

grund och om detta förhållandevis stämmer överrens med nationell och internationell lagstiftning. 

medan den materiella harmoniseringen behandlar det faktiska innehållet i en hållbarhetsrapport 

(Monasterolo, Battiston, Janetos, Zheng 2017). Det faktiska innehållet, till skillnad från den 

formella harmoniseringens ”vad för standarder används?” så syftar materiell harmonisering till att 

förklara ”hur standarderna används?”. Med grund i teori om harmonisering görs två antaganden i 

följande delavsnitt, där antalet standarder i användning kopplas til den formella harmoniseringen 

och huruvida ett företag upprättar en separat hållbarhetsrapport kopplas till den materiella 

harmoniseringen och innehållet.  
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3.5 Analysmodell  

I följande avsnitt presenteras studiens analysmodell (se figur 3). Analysmodellen syfte är att 

visualisera studiens forskningsprocess. Modellen grundar sig på den teoretiska referensramen och 

utgår från studiens syfte och problemformulering och vidare analyserar insamlad empiri med 

hjälp av intressentteorin, legitimitetsteorin och teorin om harmonisering. Teorierna syftar till att 

bidra till att analysera hållbarhetsrapportering med fokus på klimatrelaterade redogörelser i 

årsredovisningar samt CSR-rapporter hos tre företag i Sverige respektive Tyskland. Mer specifikt 

handlar det om att jämföra företagens rapportering och undersöka huruvida rapporteringen skiljer 

sig åt och i så fall på vilket sätt. Denna innehållsanalys har tillämpats genom identifiering av 

redovisningsstandarder och innehåll i de analyserade rapporterna.  

Som grund i analysen har två antaganden gjorts för att tydliggöra tolkning av den insamlade 

datan. Antagande 1: Användning av fler standarder och ramverk leder till en mer grundlig och 

utförlig klimatrelaterad hållbarhetsredovisning. Antagande 2: En separat hållbarhetsrapport är 

mer användarvänlig och ger företagen mer plats för att upprätta en grundlig och utförlig 

hållbarhetsredovisning. Dessa antaganden är grundade i främst harmoniseringsteori som 

presenterats i detta kapitel och används som parametrar i diskussion och analys. 

Figur 3. Analysmodell 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet för forskning som tillämpats vid skapandet av denna 

rapport att presenteras tillsammans med en diskussion av kvalitativa kontra kvantitativa metoder. 

Den teoretiska ansatsen, abduktion kommer också att presenteras i detta kapitel. Vidare presenteras 

den empiriska metoden. 

4.1 Forskningsansats 

Teorin om forskningsansatsen är uppdelad i tre stycken analysstrategier. Dessa tre strategier är 

Induktion, Deduktion och Abduktion. Induktion är en strategi som till störst del används vid 

utveckling av nya modeller och teorier genom att analysera och sammanställa data och därmed dra 

slutsatser från dem. Induktion är således en strategi som inte ger särskilt mycket utrymme för 

användning av redan existerande teorier. Deduktion kan i många fall beskrivas som den raka 

motsatsen till induktion och genom en deduktiv forskningsstrategi utgår man från existerande teori 

när slutsatser ska dras för att slutföra en studie. Den tredje strategin är abduktion och är i många 

avseenden en kombination eller ett samspel mellan de två föregående forskningsstrategierna. Inom 

den abduktiva strategin kan utgångspunkten återfinnas i existerande teori utan att vidare tillämpa 

andra modeller samt hypoteser (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Denna rapport tillämpar och presenterar existerande teorier som syftar till att förklara näringslivets 

agerande vid olika händelser och förändringar. Mer specifikt i rapportens fall, det publika 

näringslivet och de noterade företagen. Med ett antal av de klassiska redovisningsteorierna (Deegan 

& Unerman, 2011) som utgångspunkt kan olika förklaringar återfinnas till hur och varför företag 

sköter den miljörelaterade hållbarhetsrapporteringen samt vilka frivilliga riktlinjer som till största 

delen används av företagen i fråga. Teorierna som identifierats och skapar relevans i denna fråga 

är legitimitetsteorin, intressentteorin och harmonisering. Allmänt känt är även att dessa teorier 

tillämpats vid tidigare rapporter som behandlat ämnet hållbarhetsrapportering och blivit en sorts 

praxis för analys av ämnet. Däremot bedöms det lämpligt att teorierna även används till just denna 

rapport då specificeringen av miljörelaterad hållbarhetsredovisning inom tre specifika branscher 

och två olika länder inte stöts på lika frekvent. Efterfrågan på klimatsmarta och så kallade 

klimatneutrala produkter har de senaste åren ökat och en teori som legitimitetsteorin är speciellt 

passande att använda sig av då den söker att förklara hur företag ställer om för att möta samhällets 

och omgivningens krav för att uppnå en viss legitimitet (Russo-Spena, Tregua, & De Chiara, 2018).  
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Det som är viktigt att poängtera är att deduktion inte har varit den strategi som använts till denna 

rapport då teorierna har endast använts som ett komplement till insamlade data och inte varit den 

centrala styrande faktorn i arbetet. Strategin som tillämpats i arbetet har således varit abduktion 

med teorier som bas men inte som centrala riktlinjer i studien. 

4.2 Forskningsmetod 

Inom forskning och forskningsmetodik diskuteras i nästintill alla fall kvalitativ kontra kvantitativ 

metod (Denscombe, 2018). Det som utmärker den kvalitativa metoden är att man i kvalitativ 

forskning analyserar text och teori som behandlar ett annat djup av information och är därför mer 

lämplig för mindre studier, exempelvis om ett företag analyseras och man har en enkel fallstudie 

istället för en multipel sådan. För storskaliga undersökningar och studier är dock den kvantitativa 

metoden den vanligaste och mest lämpliga metoden då den fokuserar på just kvantitativa data, 

exempelvis siffror från årsredovisningar och dylikt. Kvalitativ och kvantitativ metod behöver inte 

hållas åtskilda utan likt förklaringen till abduktion som en kombination/samspel av induktion och 

deduktion kan kvantitativa och kvalitativa metoder kombineras i flera avseenden vilket i många 

fall kan resultera i fördelar såsom en mer allsidig och fullständig bild av forskningsämnet i fråga. 

Det är just denna typ av metodik som använts vid utformandet av denna uppsats.  

 

Den empiri som tagits fram för denna rapport delas upp i en kvantitativ del och en kvalitativ del. 

Den kvantitativa delen presenterar frekvens av användningen av frivilliga principer för 

klimatrelaterad hållbarhetsredovisning och rekommendationer såsom UNGC-rekommendationer, 

GRI, OECD-riktlinjer, TFCD-redogörelser, Greenhouse Gas Protocol Scopes (GHG), Carbon 

disclosure project och SDG-mål 7 som behandlar hållbar energi samt SDG-mål 13 som behandlar 

bekämpning av klimatförändringar, dessa två SDG-mål hal valts ut eftersom de är de mål som 

behandlar ämnet klimat. Genom kvantitativ metod kan man identifiera hur frekvent dessa används 

av företagen i fråga under åren som studerats (2015-2019). Insamlingen av data har gjorts genom 

analys av årsrapporter och hållbarhetsrapporter där informationen sedan kodats in i ett 

exceldokument förberett för insamling av kvantitativ information. Det görs ingen djupare analys 

av användningsfrekvensen av dessa klimatrelaterade hållbarhetsprinciper utan informationen 

agerar istället som en bred empirisk bas för vidare utbyggnad av teorier och slutsatser. Den 

kvalitativa delen av empirin och den då djupgående analysen görs sedan med utgångspunkt i 

specificeringen av vilka frivilliga hållbarhetsprinciper och rekommendationer som använts samt 
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vilka företag som använt dessa och i vilket land de är noterade för handel. För att ta fram denna 

information har en innehållsanalys gjorts av textmaterialet i hållbarhetsrapporterna och 

årsredovisningarna. Informationen som hämtats genom kvalitativ metod har sedan kvantifieras och 

kodats för att passa in i det exceldokument som använts för att sammanställa information.  

 

Metodkombinationen anses i rapportens enskilda fall som fördelaktig då det gett upphov till en mer 

rättvisande bild av klimatrelaterad hållbarhetsredovisning idag samt att strategin möjliggjort analys 

utifrån existerande kvalitativa teorier.  

4.2.1 Forskningsstrategi 

Den strategi som tillämpats grundar sig i noggrann genomgång och analys av publicerade 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Med hjälp av relevant litteratur som tidsmässigt passar 

in i samtida kontexter för hållbarhetsredovisning vill denna rapport bidra med en utökad förståelse 

för företagens hållbarhetsredovisning på olika plan samt inom olika branscher och länder. Både 

olika länders lagkrav och internationella rekommendationer och standarder spelar en stor roll vid 

utformandet av denna studie. I denna rapport granskas sex olika företag, i tre olika branscher och i 

två olika länder, dessa länder är Sverige och Tyskland. Det ämnet som undersökts är förutom 

hållbarhetsredovisningen i helhet just den hållbarhetsredovisning som fokuserar på miljö och 

klimat. För detta blev det naturliga valet av forskningsstrategi att göra en fallstudie, en 

forskningsstrategi som undersöker och levererar en djupgående redogörelse av ett eller ett antal 

olika fall (Denscombe, 2018). Mer specifikt är metodvalet en multipel fallstudie då en jämförelse 

och analys kommer göras av ett flertal resultat från ett antal olika fall. Skillnaden mellan en multipel 

fallstudie och en icke multipel fallstudie är främst att en multipel fallstudie syftar till att hitta och 

analysera sammanhanget mellan de olika fallen. Det som också utmärker en multipel fallstudie är 

att data insamlas över en längre tidsperiod vilket i denna rapport handlar om en femårsperiod 

mellan åren 2015 och 2019.  

 

Förutom en djupare förståelse för sambandet mellan fallen syftar även denna rapport till att 

identifiera och analysera skillnader mellan företagens hållbarhetsrapporter. Därför behandlas de tre 

olika branscherna som tre olika fall, där samband finns mellan branscher och företag och skillnader 

analyseras mellan länder. En multipel fallstudie möjliggör detta genom ställningstagande och 

analys av resultaten från studien och förenklar även att med hjälp av teoretiska element undersöka 

samspelet mellan lagstadgad och frivillig hållbarhetsredovisning.  
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4.3 Empirisk metod 

Denna del förklarar hur innehållsanalysen och kodningen gick till och vidare presenteras kritiska 

reflektioner och begränsningar om hur branscherna och företagen som analyseras i uppsatsen har 

valts ut. Därefter sker en genomgång av alla sex företag som har analyserats i uppsatsen. 

   4.3.1 Innehållsanalys & Kodning 

Genom en innehållsanalys möjliggörs kvantifiering av kvalitativa data genom omnämnande av ett 

antal begrepp relevanta för studien. Innehållsanalysen behandlar företagens rapporter och de olika 

år rapporterna publicerades var för sig. Det syftar till att identifiera omnämnande och användning 

av de olika ramverken och standarderna i företagens rapporter. Efter en utförd innehållsanalys 

kodas data ner i ett dokument som sedan används till grund för analys. 

Vi sökte i årsrapporter och hållbarhetsrapporter med hjälp av sökfunktionen i dokumenten för de 

givna sökord; materiality assessment, climate ”E” reporting, UNGC, OECD, GRI, TCFD, GHG, 

carbon disclosure project, GOAL 7 och GOAL 13. Nyckeln till en lyckad kvantifiering genom 

kodning är en systematisk användning av  en kodningsmall i samband med innehållsanalys.  

Genom användning av siffror där 1= Ja och 0= Nej kan informationen på ett enkelt sätt kodas ned 

och kvantifieras vilket möjliggör kvantitativ analys och statistik. För tydliggörande av 

kodningstabellerna som ligger till grund för denna uppsats se Bilaga 1-7. En annan fördel med 

kvantifiering och kodning är tidsaspekten. Varje rapport, såväl årsredovisning som 

hållbarhetsrapport, är sett till företagets storlek och offentlighet2 mellan 100-300 sidor långa. Med 

kodning och innehållsanalys kan den relevanta informationen preciseras och plockas ut med hjälp 

av nyckelbegreppen som bedömts vara relevanta för studien.  

 

                                                
2 Företagets publicitet- hur mycket företaget i fråga syns utåt. 
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4.3.2 Val av branscher och företag 

När urval görs är det viktigt att besluta om en eller flera miljöer ska ingå i forskningsstudien. 

Dessutom måste det även beslutas om miljöerna ska likna varandra eller inte. Fördelen med att ha 

två liknande miljöer ger möjlighet till ett resultat där slutsatser kan dras med större sannolikhet. 

Om miljöerna är olika till sin natur kan man lättare förklara varför skillnader och likheter uppstår, 

därmed kan en rationell förklaring av resultatet ges. 

Denna uppsatsen önskar att jämföra två länder som båda, på samma premisser påverkats av 

införandet av EU Direktivet 2014/95 (referens till stycke 1.3). Därför har just Sverige och Tyskland 

valts ut, eftersom det finns stora likheter mellan dessa länder, men även stora skillnader (Ahrne & 

Svensson, 2015).  

Vi valde att jämföra företag från Tyskland och Sverige. Tyskland ett ekonomiskt starkare land och 

har därmed större möjlighet att utöva ekonomisk makt. En anmärkningsbar skillnad mellan 

länderna ligger är också ländernas resultat gällande det internationella SDG-indexet som enligt 

Bertelsmann Stiftung & Sustainable Development Solutions Network haft varierande resultat från 

år till år (Bertlesmann Stiftung, 2018). Sverige har bland annat under år 2018 och 2019 legat i 

framkant på många av de internationella målen som definieras som SDG. Bland annat mål 7 

(Hållbar energi för alla) som är en direkt indikation på klimatarbetet företagen gör.  

Vidare i denna uppsats har det gjorts ett urval på tre branscher som skiljer sig åt för att kunna 

eventuellt identifiera skillnader i hållbarhetsrapporteringen. De utvalda branscherna innehåller två 

företag, ett svensk och ett tyskt, för att möjliggöra jämförelse mellan dessa. Det urval som gjorts 

på tre branscher är läkemedelindustrin, affärsystemsindustrin och elektronikindustrin. Dessa tre har 

valts med anledning att det i dessa branscher finns svenska respektive tyska motsvarigheter i form 

av företag.  

Vid val av företag till uppsatsen har fyra kriterier använts. Först och främst ska företagen vara 

svenska respektive tyska. Det andra kriteriet kräver att företagen är publika, dvs. börsnoterade. Det 

tredje kriteriet är att företagen måste vara väl etablerade och vara en av de ledande aktörerna inom 

sin bransch i respektive land och det fjärde och sista kriteriet var att analysera företagen under en 

femårsperiod med. 
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Det första kriteriet innebär att ett svenskt respektive ett tyskt företag har valts ut för varje bransch 

med syftet att möjliggöra jämförelse mellan Sverige och Tyskland huruvida företagen i länderna 

upprätthåller hållbarhetsrapportering och om skillnader kan upptäckas. De valda svenska företagen 

för analys är Astra Zeneca, Fortnox och Electrolux. Vidare är de valda tyska företagen Bayer, SAP 

och Siemens. Det andra kriteriet innebär att endast börsnoterade företag har valts ut. Detta med 

anledning av att börsnoterade företag har ökad informationsskyldighet, företagen är noga med att 

redovisa sådant som eventuellt kan påverka aktiens värde (Avanza, 2016). Det tredje kriteriet vid 

urvalet innebär att företagen ska vara ledande, ur ett internationellt eller nationellt perspektiv. Med 

ledande syftas det på att företagen är publika i fler avseenden än bara noterat. Enligt Park och 

Brorson (2005) har företag under 2000-talet visat ett allt större intresse för frivillig rapportering av 

hållbarhetsfrågor. Orsaken till detta var att nå en ledande position i respektive bransch. Det fjärde 

och sista kriteriet var att analysera företagen under en femårsperiod med syftet att få fram ett 

resultat som var aktuellt och nära i tid.  

4.3.2.2 Läkemedelsindustrin 

Läkemedelsindustrin, är en gren inom den kemiska industrin som tillverkar läkemedel. Det som 

produceras är originalläkemedel och generiska läkemedel. Hög FoU- (forskning och utveckling) 

kännetecknas branschen av då kostnaderna för att ta fram nya originalläkemedel kraftigt ökat, 

vilket gjort att denna profil har förstärkts (NE,2020). 

Världsproduktionen av läkemedel är samlad till Europa och Nordamerika. Däremot är 

konsumtionen ojämnt fördelad. Höga tillväxttal noteras i utvecklade industriländer och i 

snabbväxande ekonomier. Branschen innehåller tre principiella företagstyper: små och medelstora 

tillverkare av generiska läkemedel för inhemsk konsumtion, stora, forskningsbaserade 

multinationella företag som utvecklar egna originalläkemedel samt innovationsföretag som satsar 

på att utveckla några få originalpreparat (NE,2020). 

4.3.2.2.1 Bayer  

Bayer grundades år 1863 av Friedrich Bayer (1825–80) och Friedrich Weskott (1821–1876) som 

Firma Friedr. Bayer & Co. och blev aktiebolag 1881. Bayer framställde färgämnen ur en 

stenkolstjärna där läkemedelstillverkningen startade i slutet av 1880-talet. En av Bayers stora 

framgångar var acetylsalicylsyrapreparatet Aspirin. Verksamheten Bayer omfattar bl.a. 

konstfibrer, plastmaterial, färger, växtskyddsmedel, läkemedel och baskemikalier (NE, 2020). 
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4.3.3.2.2 Aztra Zeneca 

År 1999 bildades Aztra Zeneca vid fusionen mellan Astra AB och det brittiska biovetenskapliga 

företaget Zeneca Group PLC. Namnen ändrades från Astra AB till det nuvarande i samband med 

detta. Några av Astra Zenecas framgångsrika preparat är lokalbedövningsmedlet Xylocain, det 

antiinflammatoriska Pulmicort (mot astma), betablockeraren Seloken, kärlvidgande medlet Plendil 

(mot hjärt- och kärlsjukdomar) samt magsårsmedlet Losec (NE,2020). 

 

              4.3.2.3 Affärsystemsindustrin 

Affärssystem är ett IT-system som stöder flera viktiga funktioner i en verksamhet, exempelvis i ett 

företag. Till affärssystemets främsta uppgifter hör att bland annat hantera centrala funktioner och 

processer inom verksamheten genom att bidra till att förbättra beslutsunderlag och effektivisering 

av viktiga processer. Affärssystem används vanligen inom områden som ekonomi, personal och 

rapportering (NE,2020). 

4.3.2.3.1 SAP 

SAP grundades år 1972 av fem tidigare IBM-ingenjörer: Dietmar Hopp, Klaus Tschira , Hans-

Werner Hector, Hasso Plattner och Claus Wellenreuther. SAP:s experter utför uppdrag för företag 

i alla storlekar. Smidighet, nytänkande, överlägsen utdelning för kunden och lysande 

affärshantering är SAP:s övergripande mål. Organisationen är kostnadseffektiv och överskrider 

nationsgränser och kulturer där kunderna kommer från alla stora branscher (SAP,2020). 

4.3.2.3.2 Fortnox 

Fortnox startade i småländska Växjö 2001 av Jan Älmeby. Fortnox är en molnbaserad plattform 

för ekonomiadministration, för småföretag, redovisningsbyråer, föreningar och skolor. Fortnox 

levererar  program för fakturering, bokföring, löner och utläggshantering. Dessutom erbjuder 

organisationen hundratals branschspecifika lösningar från andra leverantörer som är integrerade i 

deras plattform. Via dotterbolaget Fortnox Finans erbjuder de kunder finansieringstjänster, och 

genom dotterbolaget Fortnox Försäkringar erbjuds försäkringstjänster (Fortnox, 2020). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/astra-ab
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/zeneca-group-plc
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/xylocain
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pulmicort
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/losec
https://sv.wikipedia.org/wiki/International_Business_Machines
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Hopp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hasso_Plattner
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              4.3.2.4 Elektronikindustrin 

Elektronikindustrin framställer elektroniska basteknologiska komponenter och tillämpar denna 

teknologi på olika produktområden. Denna teknologi tillämpas exempelvis på datorer och 

datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, 

medicinsk utrustning och mätinstrument samt hem- eller konsumentelektronik (NE, 2020). 

4.3.2.4.1 Electrolux 

Electrolux grundades år 1910 som Elektromekaniska AB och fick år 1919, efter sammanslagning 

med AB Lux, namnet Elektrolux AB (nuvarande stavning infördes 1957). Företagets tidiga 

framgångar var starkt förknippade med dess huvudägare 1919–1956, Axel Wenner-Gren.  

Företaget producerar bland annat hushållsprodukter, exempelvis kyl- och frysutrustning, spisar, 

dammsugare, tvätt- och diskmaskiner samt luftkonditioneringsaggregat. Företaget erbjuder även 

sortiment för bland annat. storkök, exempelvis frysdiskar och industridammsugare. Electrolux en 

av världens ledande tillverkare för dammsugare, gräsklippare, motorsågar och annan 

trädgårdsutrustning (NE,2020). 

4.3.2.4.2 Siemens  

Siemens grundades år 1847 i Berlin som Telegraphen Bau-Anstalt Siemens & Halske av Werner 

von Siemens och finmekanikern Johann Georg Halske. Siemens  levererar bland annat utrustning 

för storskalig energiproduktion (inklusive utrustning för kärnenergiindustrin), medicinteknisk 

utrustning, datorer, järnvägsutrustning, bilelektronik, telekommunikationsutrustning, mikrokretsar 

(chips), hushållsmaskiner, glödlampor och system för industriautomatik (NE,2020). 

4.3.3 Kritiska reflektioner och begränsningar  

En begränsning med uppsatsen är att endast ett svenskt företag och ett tyskt företag i varje bransch 

har undersökts. Om fler företag hade inkluderats i granskningen då hade man kunnat dra slutsatser 

med större säkerhet. Med anledning av den korta tidsramen för uppsatsen gjordes valet att fokusera 

på just det antal företag som vi har valt, dvs. sex stycken.  

Uppsatsen grundar sig på skribenternas tolkningar. Då uppsatsen har två skribenter finns det risk 

att tolkningarna kan skiljas åt. För att relevans ska kunna uppnås av resultatet av den kvantitativa 

innehållsanalysen är det betydande att den är objektiv, systematisk och generaliserbar. Det betyder 
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att det är ytterst viktigt att alla involverade personer gör likadana tolkningar. Av detta skäl har vi 

haft nära samtal kring vilka tolkningar som ska göras, dock går det inte att exkludera att varierande 

tolkningar skulle kunna göras i vissa fall (Khan, Bathurst, & Lockhart, 2018). 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Begreppet realiabilitet visar på huruvida uppsatsens data är tillförlitlig eller inte. Skulle samma 

resultat uppstå om studien görs på nytt eller påverkas resultatet av slumpmässiga varianser 

(Bryman & Bell, 2013). Reliabiliteten kan skadas med tanke på att uppsatsen grundar sig på en 

innehållsanalys där egna tolkningar kring hur företagen arbetar med just hållbarhet varit 

oundvikliga. Om det i framtiden skulle göras samma studie med samma årsperiod som i denna 

uppsats kommer det i alla fall finnas tillgång till samma information, däremot kan resultatet ändras 

beroende på tolkningar av denna information. Krippendorff (2018) påstår att två olika delar ökar 

reliabiliteten i en studie tillämpad med innehållsanalys. Resultatet ska bli detsamma om det 

återupprepas av samma person och resultatet ska inte förändras om samma studie återupprepas av 

oberoende personer. Däremot kan oberoende personer försämra uppsatsens reliabilitet om de 

kommer fram till ett annat resultat om andra tolkningar görs. 

Validitet är ett begrepp som beskriver huruvida studien undersöker det som avses att undersökas 

och inte undersöker någon annat enbart för att det är lättillgängligt (Bryman & Bell, 2013). Enligt 

Krippendorff (2018) har en studie en hög validitet om man mäter det som är meningen att mätas 

och inget annat. En innehållsanalys har därmed en hög validitet om resultat och slutsatser från 

tillgängliga data är densamma som om oberoende personer skulle göra samma test. Eftersom att 

det endast har sökts efter de resultatindikatorer som finns i kodningsmallen när års- och 

hållbarhetsrapporterna lästs. De indikatorer som vi sökt efter i hållbarhetsredovisningen är baserade 

på lagkravet och inte på några egna uppfattningar. Det blir därmed möjligt att styrka att det är 

hållbarhet som undersöks, vilket sedermera stärker validiteten. Om samma uppsats skulle göras av 

oberoende personer så skulle de också haft tillgång till exakt samma data som i denna uppsats, det 

vill säga företagens års- och hållbarhetsredovisningar. 

Syftet med en operationalisering är enligt Lynham (2002) att skapa en brygga mellan teori och 

praktik. Fokus med operationalisering är att få bekräftelse för relationen mellan innehållsanalysen, 

mer specifikt kodningen och teorin. I uppsatsen omvandlades indikatorer (standard som fokuserar 

på klimatrapportering) till ett ramverk för att förstå utvecklingen. Utvecklingen kan förklaras med 
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begreppen formell och materiell harmonisering. Utfallet av formell och materiell harmonisering 

kan förklaras och tolkas med de valda teorierna: legitimitet, intressent och harmonisering. 
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5. Empiri 

I detta kapitel kommer den insamlade data som beskrivits i föregående kapitel att presenteras. Data 

som är framtagen genom innehållsanalys, kvantifiering och kodning av företags årsredovisningar 

och hållbarhetsrapporter och ämnar att framföra den icke-finansiella rapporteringen hos de olika 

företagen. Kapitlet kommer att vara uppdelat företag för företag och kommer att börja med en kort 

beskrivning av företagens hållbarhetsarbete och vilka standarder och ramverk/regelverk som 

bolagen tillämpar i sin hållbarhetsrapportering. Denna presentation delas upp i två delsegment, en 

del med fokus på frivillig rapportering och en andra del med fokus på den delen av klimatrelaterad 

hållbarhetsredovisning som är tvingande enligt lag. Siffrorna som används i detta kapitel går att 

återfinna bland bilagorna längre fram i uppsatsen (se bilaga 1-7). 

5.1 Bayer 

Bayer har under fyra av de fem åren som varit föremål för undersökning haft årsredovisningen och 

hållbarhetsrapporten inkluderade i ett och samma dokument. Rapporterna från åren 2015-2018 har 

således framfört både finansiella och icke finansiella redogörelser väsentliga för företagets 

transparens. Under år 2019 gick Bayer över till att göra hållbarhetsrapporten till ett separat 

dokument där antalet standarder och ramverk som används även kunnat utökas och göras mer 

utförligt. Under samtliga år har Bayer använt sig av bland annat UNGC och OECD som ramverk 

(Tabell 3) (BAYER 2016,2017,2018,2019,2020).  

 

Tabell 3. Hållbarhetsrapporter Bayer 2015-2019  

Företag År Inkluderad Års och 

Hållbarhetsrapport 

Separat 

Hållbarhetsrapport 

    
BAYER 2019 Nej Ja 

BAYER 2018 Ja Nej 

BAYER 2017 Ja Nej 

BAYER 2016 Ja Nej 

BAYER 2015 Ja Nej 
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5.1.1 Frivillig rapportering 

I alla fem årsredovisningar och hållbarhetsrapporter ser vi tydligt användande av både UNGC, 

OECD och GRI standarderna (Tabell 4). Som nämnt tidigare är dessa frivilliga ramverk för alla 

företag att använda utöver den lagstadgade hållbarhetsredovisningen. Förutom dessa ramverk som 

varit aktuella under en längre tid har även Bayer i samband med att ha infört en separat 

hållbarhetsrapport istället för en integrerad med årsredovisningen. Bayer har även börjat använda 

sig av TFCD:s ramverk under 2019 års hållbarhetsrapportering (BAYER 2020) (Bilaga 4) . Under 

samtliga år har Bayer redogjort för företagets växthusgaser genom Greenhouse Gas Protocols 

riktlinjer och mätmetoder och även fast inte det står direkt skrivet har Bayer redogjort för 

växthusgaser enligt GHGs scope 2 (Bilaga 7) då de åtminstone redogör för indirekta utsläpp 

(BAYER 2018). Under de tre senaste åren har Bayer även börjat redogöra för sina koldioxidutsläpp 

specifikt med hjälp av Carbon Disclosure Projects score metoder och riktlinjer (BAYER, 

2018,2019,2020). 

 

När det gäller SDG målen är endast mål 7 och 13 ett fokus för ämnet till denna uppsats. SDG mål 

7 handlar om “Affordable and Clean Energy” och har inte använts i någon av Bayers rapporter 

under de senaste åren. Det som Bayer varit noga med att framföra är just SDG mål 13 “Climate 

Action” som finns med i såväl årsredovisningar med integrerad hållbarhetsrapport och separata 

hållbarhetsrapporter under alla de år som undersökts. 

 

Tabell 4. Användandet av hållbarhetsstandarder BAYER   

Företag År UNGC OECD GRI TFCD GHG CDP SDG 

13 

SDG 

7 

          

BAYER 2019 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

BAYER 2018 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

BAYER 2017 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

BAYER 2016 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

BAYER 2015 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
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5.1.2 Lagstadgad Rapportering 

Den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen är den som har sin grund i EU direktiv 2014/95 och 

grundar sig i GRI standarderna. Lagen gör det dock endast tvingande att upprätta 

hållbarhetsredovisning om företagets storlek, omsättning och medelantal anställda når upp till en 

viss nivå och användningen av GRI standarderna är endast en rekommendation, som i detta fall 

Bayer använder sig av i alla sina hållbarhetsrapporter från år 2015-2019 (BAYER 

2016,2017,2018,2019,2020). Utöver användning av dessa standarder kan det konstateras att 

resterande delar av den lagstadgade hållbarhetsredovisningen upprättas (BAYER 2020), men är 

inte relevant till klimatrelaterad hållbarhetsredovisning och därför ej väsentlig för denna uppsats. 

 

5.2 Astra Zeneca 

Astra Zeneca har under alla undersökta år använt sig av en integrerad årsredovisning och 

hållbarhetsrapport med både finansiella och icke finansiella redogörelser. De har även i alla sina 

rapporter integrerat en väsentlighetsanalys för just de nyckeltal de väljer att redogöra för. Något 

som även är tydligt i Astra Zenecas rapporter är att UNGC inte är ett ramverk som de använder sig 

av utan hållbarhetsredovisningen är till största delen utformad enligt OECD (Astra Zeneca 

2016,2017,2018,2019,2020). 

 

Tabell 5. Hållbarhetsrapporter Astra Zeneca 2015-2019  

Företag År Inkluderad Års och 

Hållbarhetsrapport 

Separat 

Hållbarhetsrapport 

    

Astra Zeneca 2019 Ja Nej 

Astra Zeneca 2018 Ja Nej 

Astra Zeneca 2017 Ja Nej 

Astra Zeneca 2016 Ja Nej 

Astra Zeneca 2015 Ja Nej 
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5.2.1 Frivillig rapportering 

Astra Zeneca använder sig till stor del av ramverket OECD för upprättande av 

hållbarhetsredovisning vilket är ett av de ramverk som frivilligt tillämpas. De använder sig även 

av GHG i sin analys av växthusgasutsläpp och det kan konstateras att de analyserar enligt minst 

Scope 2 (Bilaga 7) av GHG skalan då de redogör för indirekta utsläpp till följd av deras verksamhet 

i de två senaste rapporterna som publicerats (AstraZeneca 2019,2020). Resterande tidigare år 

omnämns GHG som standard och riktlinjer för upprättande av hållbarhetsrapporten dock går det 

inte att urskilja användande av ett högre steg i skalan än Scope 1 som är de direkta utsläppen till 

följd av produktion och huvudsaklig verksamhet (Astra Zeneca 2016,2017,2018). För specifika 

redogörelser av Astra Zenecas koldioxidutsläpp används även “Score” metoden enligt Carbon 

Disclosure Projects ramverk i samtliga årsredovisningar och integrerade hållbarhetsrapporter 

(Astra Zeneca 2016,2017,2018,2019,2020).  

 

SDG är ett ramverk som också återfinns i Astra Zenecas rapporter dock har fokus inte varit SDG 

7 och SDG 13 därför återfinns just de målen inte i någon av rapporterna från år 2015-2019. 

 

Tabell 6. Användandet av hållbarhetsstandarder Astra Zeneca   

Företag År UNGC OEC

D 

GRI TFCD GHG CDP SDG 

13 

SDG 

7 

Astra Zeneca 2019 Nej  Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Astra Zeneca 2018 Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Astra Zeneca 2017 Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Astra Zeneca 2016 Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Astra Zeneca 2015 Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
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5.2.2 Lagstadgad rapportering 

Aztra Zeneca som följer svensk lagstiftning om hållbarhetsrapportering har även i enlighet med 

svensk lagstiftning upprättat hållbarhetsrapporter till följd av företagets storlek, omsättning och 

antal anställda. Vad gäller den klimatrelaterade hållbarhetsrapporteringen så använder sig Astra 

Zeneca av andra ramverk än de rekommendationer som EU-direktiv 2014/95 är uppbyggt på och 

som är baserat på Global Reporting Initiative (GRI) standarderna. 

5.3 SAP 
SAP har valt att integrera hållbarhetsrapportering i sin årsredovisning under samtliga fem år som 

analysen baserats på (SAP,2015,2017,2018,2019,2019). 

Tabell 7. Hållbarhetsrapporter SAP 2015-2019  

Företag År Inkluderad Års och 

Hållbarhetsrapport 

Separat 

Hållbarhetsrapport 

    

SAP 2019 Ja Nej 

SAP 2018 Ja Nej 

SAP 2017 Ja Nej 

SAP 2016 Ja Nej 

SAP 2015 Ja Nej 

    

 

5.3.1 Frivillig rapportering 

Utöver den lagstadgade hållbarhetsredovisningen har SAP valt att tillämpa Carbon Disclosure 

projektet där de redogör för sina koldioxidutsläpp och GHG “Greenhouse Gas Protocol” (Bilaga 

7). Vidare har SAP tillämpat mål 7 “affordable and clean energy“och mål 13 “ Climate action” 

under alla 5 år (Bilaga 6) som analysen baserats på (SAP,2015,2017,2016,2018,2019,2020). SAP 

har för första gången valt att presentera en integrerad årsrapport som tydligt visar hur 

hållbarhetsarbetet bidrar till affärsresultaten. I ”SAP Integrated Report 2018” beskrivs och 

beräknas hur sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer är relaterade till varandra och hur 

företagets hållbarhetsarbete skapar eget värde och för kundernas och parternas verksamheter (SAP, 

2018).  
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Tabell 8. Användandet av hållbarhetsstandarder SAP   

Företag År UNGC OECD GRI TFCD GHG CDP SDG 

13 

SDG 

7 

          

SAP 2019 Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

SAP 2018 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

SAP 2017 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

SAP 2016 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

SAP 2015 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

          

 

5.3.2 Lagstadgad rapportering 

Under samtliga fem år som analysen baserats på har SAP integrerat hållbarhetsrapportering med 

årsredovisningen och slutfört det. SAP har valt att inte inkludera den rekommendation som bygger 

på EU direktiv 2014/95 om att använda GRI som ett ramverk för hållbarhetsredovisningen utan har 

sett till storlek, omsättning och antal anställda enligt tysk årsredovisningslag upprättat en 

hållbarhetsredovisning med val av egna standarder.  
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5.4 Fortnox 

Hållbarhetsrapporten integreras med årsredovisningen hos Fortnox där man valt att under alla fem 

år som analysen baseras på att inkludera materiality assessments i årsredovisningen och dessutom 

definiera hur väsentlighetsanalysen genomförts (Bilaga 2; Fortnox,2015,2017,2018,2019,2020). 

 

Tabell 9. Hållbarhetsrapporter Fortnox 2015-2019  

Företag År Inkluderad Års och 

Hållbarhetsrapport 

Separat 

Hållbarhetsrapport 

    
Fortnox 2019 Ja Nej 

Fortnox 2018 Ja Nej 

Fortnox 2017 Ja Nej 

Fortnox 2016 Ja Nej 

Fortnox 2015 Ja Nej 

    

 

5.4.1 Frivillig rapportering 

Från och med år 2015 till 2019 har Fortnox tillämpat GHG (Bilaga 7) vilket är samtliga år som 

analysen baserats på. Fortnox har däremot inte ett enda år tillämpat CDP (Bilaga 5). Företaget 

tillämpar även ett av de SDG målen som är relevanta för klimatrelaterad hållbarhetsredovisning, 

mål 13 “Climate action”. Utöver GHG och SDG 13 kan det ej utläsas om Fortnox använder något 

av de andra ramverken för klimatrelaterad hållbarhetsredovisning, vilket man också ser i tabellen 

nedan. 
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Tabell 10. Användandet av hållbarhetsstandarder Fortnox   

Företag År UNGC OECD GRI TFCD GHG CDP SDG 

13 

SDG 

7 

          

Fortnox 2019 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Fortnox 2018 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Fortnox 2017 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Fortnox 2016 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Fortnox 2015 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

          

 

5.4.2 Lagstadgad rapportering 

Fortnoxs hållbarhetsrapport utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten enligt kraven i 

Årsredovisningslagen för Fortnox AB. Det kan även konstateras efter kvantifiering och kodning 

av Fortnoxs rapporter att de inte efterföljer de enligt direktiv 2014/95 rekommenderade GRI 

standarderna utan utgår från till största delen från GHG och SDG.  
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5.5 Siemens 

Siemens har under alla år som är föremål för undersökningen valt att hålla finansiella och icke 

finansiella rapporter separata. Något som också utmärker Siemens är att de använder sig av 

materiality assessments eller väsentlighetsbedömningar i sina rapporter för att på förhand bedöma 

relevansen av såväl finansiella som icke finansiella nyckeltal och användning av ramverk (Siemens 

2015,2017,2018,2019,2020). 

 

Tabell 11. Hållbarhetsrapporter Siemens 2015-2019  

Företag År Inkluderad Års och 

Hållbarhetsrapport 

Separat 

Hållbarhetsrapport 

    
Siemens 2019 Nej Ja 

Siemens 2018 Nej Ja 

Siemens 2017 Nej Ja 

Siemens 2016  Nej Ja 

Siemens 2015 Nej Ja 

    

 

5.5.1 Frivillig Rapportering  

Utifrån kodningen av information och kvantifiering av kvalitativa data kan det konstateras att 

Siemens i sina hållbarhetsrapporter använder sig av UNGC ramverket för hållbarhetsredovisning 

tillsammans med OECD och GRI standarderna. Något som utmärker Siemens 

hållbarhetsredovisning är att de håller finansiell och icke finansiella data väldigt åtskilda då inga 

av dessa hållbarhetsstandarder och ramverk omnämns i årsredovisningen, något som vissa av de 

andra företagen ofta har med trots separat hållbarhetsrapport (Bilaga 1). Under Siemens senaste 

hållbarhetsrapport har användningen av ännu ett ramverk börjat användas, det yngre TFCD 

ramverket har tagit stor plats i Siemens hållbarhetsrapport från år 2019 (Siemens 2020).  

Utöver ovanstående ramverk för allsidig hållbarhetsredovisning använder sig Siemens även av 

GHG för noggrann redovisning av växthusgaser och har gjort det i alla hållbarhetsrapporter som 

studien undersökt (Siemens 2015,2017,2018,2019,2020). Det som går att urskilja i den senaste 

rapporten är att Siemens redogör för växthusgaser enligt Scope 3 på GHG skalan vilket innefattar 
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direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser till följd av Siemens verksamhet, produktion och 

användning av företagets produkter (Bilaga 7). För noga redovisning av företagets utsläpp av 

specifikt Koldioxid använder Siemens av ramverket för CDP där företaget rangordnas på en 

poängskala där utsläpp och motverkan av utsläpp är faktorer för poäng (Bilaga 4; Siemens 2020). 

Även SDG ramverket används av Siemens i deras hållbarhetsrapporter, dock är användandet av 

detta ramverk relativt nytt för Siemens då det endast införts vid upprättande av 

hållbarhetsrapporteringen under de tre senaste årens publicerade rapporter (Bilaga 6). Relevansen 

för de klimatrelaterade SDG:er är uppfylld under dessa åren då både SDG mål 7 och 13 redogörs 

för i rapporterna (Siemens 2018,2019,2020).  

 

Tabell 12. Användandet av hållbarhetsstandarder Siemens  

Företag År UNGC OECD GRI TFCD GHG CDP SDG 

13 

SDG 

7 

          
Siemens 2019 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Siemens 2018 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Siemens 2017 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Siemens 2016 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

Siemens 2015 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

          

 

5.5.2 Lagstadgad rapportering 

Siemens hållbarhetsredovisar sett till storlek, omsättning och antal anställda enligt tysk lag som 

grundar sig i EU direktivet 2014/95. Något som även syns i Siemens hållbarhetsrapporter är att de 

förutom de tvingande regler om att upprätta hållbarhetsredovisning även använder sig av de 

ramverk som direktivet byggdes på och rekommenderas vid användning nämligen GRI ramverket 

som är en stor del av Siemens hållbarhetsrapporter. 
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5.6 Electrolux 

Electrolux har valt att hålla finansiella och icke finansiella rapporter åtskilda. Under alla de åren 

som varit föremål för denna undersökning delas hållbarhetsredovisningen upp i en 

hållbarhetsrapport och en årsredovisning innehållande finansiell redovisning. Även Electrolux har 

valt att ha med väsentlighetsbedömningen i sina rapporter dock inte berörande klimatrelaterade 

ämnen (Bilaga 2) vilket således gör att väsentlighetsbedömningen saknar relevans för ämnet som 

undersökts (Electrolux 2016,2017,2018,2019,2020). 

 

Tabell 13. Hållbarhetsrapporter Electrolux 2015-2019  

Företag År Inkluderad Års och 

Hållbarhetsrapport 

Separat 

Hållbarhetsrapport 

    

Electrolux 2019 Nej Ja 

Electrolux 2018 Nej Ja 

Electrolux 2017 Nej Ja 

Electrolux 2016  Nej Ja 

Electrolux 2015 Nej Ja 

    

 

5.6.1 Frivillig Rapportering 

Electrolux använder sig av ett antal ramverk för hållbarhetsredovisning vid upprättande av sina 

hållbarhetsrapporter och en tydlig användning av både UNGC och OECD syns i alla 

hållbarhetsrapporterna som varit föremål för undersökning förutom hållbarhetsrapporten som 

publicerades år 2016 det vill säga 2015 års hållbarhetsrapport (Bilaga 3), där har Electrolux valt att 

använda sig av andra standarder såsom GRI ramverket för att upprätta hållbarhetsredovisningen 

(Electrolux 2016,2017,2018,2019,2020). Utefter att UNGC och OECD tillförts 

hållbarhetsredovisningen har även GRI ramverket behållits för en mer allsidig 

hållbarhetsredovisning (Electrolux 2017).  
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Under den senaste rapporten som publicerats, den som omfattar 2019 års hållbarhetsredovisning 

har även användandet av TFCD blivit aktuellt och tillförts som ytterligare en samling riktlinjer för 

en mer allsidig hållbarhetsrapport (Bilaga 4) (Electrolux 2020).  

 

Utöver dessa ramverk är även Electrolux ett av de företagen som redovisar utsläppet av 

växthusgaser användande GHG protokollets riktlinjer och i den rapport som publicerats år 2020 

(Electrolux 2020) kan det konstateras att Electrolux redogör för både indirekta och direkta 

växthusgasutsläpp till följd av direkt verksamhet och produktion samt användandet av deras 

produkter vilket placerar företagets redogörelse på Scope 3 (Bilaga 7) av GHG skalan (Electrolux 

2020). Under år 2015-2018 var GHG det enda ramverket som Electrolux använde för att redovisa 

utsläppen av växthusgaser (Electrolux 2016,2017,2018,2019) dock infördes även CBD som ett 

ramverk i den senast publicerade hållbarhetsrapporten som ett komplement till de tidigare använda 

standarderna och för att precisera en redogörelse av just koldioxidutsläppen (Bilaga 5). Även SDG 

ramverket används i Electrolux hållbarhetsredovisning och det har sedan 2016 (Bilaga 6) innefattat 

de SDGer som berör klimat och miljö, det vill säga SDG 7 och SDG 13. 

 

Tabell 14. Användandet av hållbarhetsstandarder Electrolux  

Företag År UNGC OECD GRI TFCD GHG CDP SDG 

13 

SDG 

7 

          
Electrolux 2019 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Electrolux 2018 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

Electrolux 2017 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

Electrolux 2016 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

Electrolux 2015 Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej 
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5.6.2 Lagstadgad rapportering 

Sett till storlek, omsättning och antalet anställda hållbarhetsredovisar har även Electrolux enligt 

årsredovisningslagen paragrafer om hållbarhetsredovisning som har sin grund i EU direktiv 

2014/95. Electrolux har även valt att följa direktivets rekommendationer om att inkludera GRI i sin 

hållbarhetsredovisning vilket varit grunden i deras hållbarhetsrapporter (Bilaga 4). 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer insamlad empirisk data att analyseras och jämföras. Kapitlet delas upp i 

avsnitt om de olika branscherna där likheter och skillnader mellan företagen i dessa branscher är 

centralt för analysen. En jämförelse mellan företagen i respektive bransch illustrerar skillnaderna 

och likheterna som finns mellan företag i Sverige och företag i Tyskland. Detta visas tydligt med 

hjälp av tabeller för att tydliggöra skillnaderna i den insamlade datan och som ligger till grund för 

analysen. Branscherna och företagen kommer att analyseras i samma ordning som i föregående 

kapitel och i kapitlets sista avsnitt kommer en koppling till de redovisningsteorier som valts ut att 

göras för att ge en tydlig grund för slutsatser. 

6.1 Läkemedelsbranschen 

Nedan analyseras den empiri som samlats in gällande Bayer och Astra Zeneca inom 

läkemedelsbranschen. Avsnittet syftar till att jämföra och analysera data som avser företagens 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisning för att kunna identifiera likheter och skillnader i respektive 

företags hållbarhetsredovisning.  

Tabell 15. Separat eller inkluderad hållbarhetsrapport Bayer/Astra Zeneca (Bilaga 1) 

Företag År Inkluderad Års och 

Hållbarhetsrapport 

Separat 

Hållbarhetsrapport 

    

BAYER 2019 Nej Ja 

BAYER 2018 Ja Nej 

BAYER 2017 Ja Nej 

BAYER 2016 Ja Nej 

BAYER 2015 Ja Nej 

    

Astra Zeneca 2019 Ja Nej 

Astra Zeneca 2018 Ja Nej 

Astra Zeneca 2017 Ja Nej 

Astra Zeneca 2016 Ja Nej 

Astra Zeneca 2015 Ja Nej 
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Sett till läkemedelsbranschen och företagen Astra Zeneca som är svenskt och Bayer som är tyskt 

tolkas resultatet enligt tabellen ovan som att Bayer är före sin svenska motpart i utvecklingen mot 

en mer grundlig hållbarhetsredovisning.  Astra Zeneca har under alla år valt att inkludera finansiella 

och icke finansiella rapporter medan Bayer i de senast publicerade rapporterna valt att gå ifrån det 

och redovisa för hållbarhet i en separat rapport. Huruvida detta beror på vilket land som företaget 

är baserat i är svårt att precisera. Det som kan sägas om fördelarna med en separat 

hållbarhetsrapport är att hållbarhetsredovisningen blir allt mer utförlig och det ges även plats till 

användandet av fler ramverk och standarder. Detta leder analysen in på nästa steg där det finns 

skillnader som är relativt enkla att utläsa genom kodningsdata och den insamlade empirin, 

nämligen skillnaden i standarderna som används. 

 

 

Tabell 16.  Bayer/Astra Zeneca standarder 

Företag År UNGC OEC

D 

GRI TFCD GHG CDP SDG 

13 

SDG 

7 

BAYER 2019 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

BAYER 2018 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

BAYER 2017 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

BAYER 2016 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

BAYER 2015 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

          

Astra Zeneca 2019 Nej  Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Astra Zeneca 2018 Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Astra Zeneca 2017 Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Astra Zeneca 2016 Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Astra Zeneca 2015 Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

          

 



 

46 

 

Tabellen ovan sammanfattar användningen av ramverk och standarder för både Bayer och Astra 

Zeneca under åren 2015-2019. I denna ser vi att Bayer använder sig av samtliga standarder som i 

denna uppsats bedömts vara relevanta för klimatrelaterad hållbarhetsredovisning i sina 

hållbarhetsrapporter vilket Astra Zeneca inte gör. En avsaknad av stora, beprövade och 

internationellt accepterade ramverk såsom UNGC och GRI saknas helt i Astra Zenecas 

hållbarhetsredovisning. Trots att GRI ramverket även är den samling standarder som 

rekommenderas av Europaparlamentet och är i linje med direktiv 2014/95 som ligger till grund för 

lagstadgade hållbarhetsredovisning i respektive länder har Astra Zeneca valt att inte använda i sina 

icke finansiella rapporter. Även de unga ramverket TFCD som syftar specifikt till att svara på 

omvärldens ökade krav på klimatrelaterade redogörelser är något som Astra Zeneca inte använder 

sig av. Vi kan med denna information konstatera att Bayer är det företag som upprättar mer 

utförliga rapporter inom just den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen och inom ämnet 

hållbarhetsredovisning generellt. Ju fler standarder som används i ett företags klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisning desto utförligare och mer allsidig hållbarhetsrapportering blir det.  

 

Det kan utläsas ur tabellen ovan att en stadig utveckling och förbättring av den klimatrelaterade 

hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsredovisningen i sig finns hos både Bayer och Astra 

Zeneca. Det som kan konstateras är dock att Bayer är det företag av de två som implementerat flest 

standarder och ramverk i sin hållbarhetsredovisning under de år som legat till grund för 

datainsamling samt vid ett tidigare tillfälle övergått till en separat hållbarhetsrapport   
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6.2 Affärsystemsbranschen 

Nedan analyseras den empiri som samlats in gällande tyska SAP och dess svenska motpart Fortnox 

som båda är företag som verkar inom affärsystemsbraschen. Data som samlats in gällande de båda 

företagens hållbarhetsredovisning ska jämföras och analyseras med syftet att kunna identifiera 

likheter och skillnader även inom denna bransch.  

 

Tabell 17. Separat eller inkluderad hållbarhetsrapport SAP/Fortnox  

Företag År Inkluderad Års och 

Hållbarhetsrapport 

Separat 

Hållbarhetsrapport 

    

SAP 2019 Ja Nej 

SAP 2018 Ja Nej 

SAP 2017 Ja Nej 

SAP 2016 Ja Nej 

SAP 2015 Ja Nej 

    

Fortnox 2019 Ja Nej 

Fortnox 2018 Ja Nej 

Fortnox 2017 Ja Nej 

Fortnox 2016 Ja Nej 

Fortnox 2015 Ja Nej 

    

 

 

Gällande affärsystemsbranschen och valet mellan att göra och publicera en separat 

hållbarhetsrapport eller en inkluderad finansiell och icke finansiell rapport har SAP och Fortnox 

valt att använda sig av en integrerad hållbarhetsrapport. Detta är något som i sammanhanget tolkas 

som praxis inom branschen då det inte finns några direkta indikatorer på att något av företagen 

kommer att övergå till en separat hållbarhetsrapport inom snar framtid. I dagsläget säger 

redovisningsreglerna i respektive land att en hållbarhetsredovisning måste upprättas om företaget 

uppfyller de krav som omnämns i respektive lands årsredovisningslag, vilket både SAP och 

Fortnox gör. Hållbarhetsredovisningen måste även täcka de grundläggande krav på redogörelser 
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för att betraktas vara tillräcklig3. Det kan således sägas att både SAP och Fortnox i mån av mängden 

redogörelser håller sig till det minimikrav som lagen tvingar företagen till att redogöra för. 

 

Tabell 18. SAP/Fortnox standarder 

Företag År UNGC OECD GRI TFCD GHG CDP SDG 

13 

SDG 

7 

          

SAP 2019 Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

SAP 2018 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

SAP 2017 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

SAP 2016 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

SAP 2015 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

          

Fortnox 2019 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Fortnox 2018 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Fortnox 2017 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Fortnox 2016 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Fortnox 2015 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

          

 

 

Att SAP och Fortnox upprättar hållbarhetsredovisning enligt minimikravet styrks även av tabellen 

ovan då endast ett fåtal av de ramverk som bedömts vara relevanta för hållbarhetsredovisning och 

mer specifikt den klimatrelaterade delen av hållbarhetsredovisningen har kommit med i 

rapporterna. Varken SAP eller Fortnox använder sig av de stora beprövade och accepterade 

ramverken såsom UNGC, OECD eller de från Europaparlamentet rekommenderade GRI ramverket 

som också ligger till grund för båda ländernas lagstiftning om hållbarhetsredovisning. Båda 

företagen redogör för utsläppen av växthusgaser enligt GHG och använder sig av SDG ramverket 

som den stora samling standarder hållbarhetsredovisningen bygger på. Det som enligt data är de 

                                                
3 Kraven enligt direktiv 2014/95- se Tabell 1.  Environmental, social and governance (ESG) faktorer 
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enda skillnaderna mellan de två företagens användning av standarder i hållbarhetsrapporterna är 

att SAP inkluderar en standard mer än Fortnox vilket tabellen ovan visar är CDP:s redogörelser för 

koldioxid samt att SAP även inkluderar SDG-mål 13 vilket Fortnox inte gör.  

Det kan alltså konstateras att av ett svenskt och ett tyskt företag i affärsystemsbranschen använder 

sig återigen det tyska företaget fler ramverk och standarder gällande klimatrelaterad 

hållbarhetsredovisningen. En viktig faktor att analysera är även den som berör utvecklingen av 

respektive företags hållbarhetsredovisning vilket enligt tabellen ovan varit oförändrad under de 

åren som varit föremål för undersökning i denna uppsats. Det är således tydligt att arbetet för att 

möta de ökade krav som omvärlden ställer på en alltmer transparent och tydlig klimatrelaterad 

hållbarhetsredovisning inte varit tillräcklig.  
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6.3 Elektronikbranschen 

I detta avsnitt analyseras empirin som insamlats gällande det två företag som tillhör den tredje och 

sista branschen i denna uppsats, elektronikbranschen. Det tyska företaget Siemens ställs mot det 

svenska Electrolux i en jämförelse och analys av företagens hållbarhetsrapporter med fokus på 

klimataspekten i dessa. Syftet med analysen är att identifiera likheter och skillnader för att 

konstatera om och hur något av företagen ligger i framkant. 

 

Tabell 19. Separat eller inkluderad hållbarhetsrapport Siemens/Electrolux  

Företag År Inkluderad Års och 

Hållbarhetsrapport 

Separat 

Hållbarhetsrapport 

    

Siemens 2019 Nej Ja 

Siemens 2018 Nej Ja 

Siemens 2017 Nej Ja 

Siemens 2016 Nej Ja 

Siemens 2015 Nej Ja 

    

Electrolux 2019 Nej Ja 

Electrolux 2018 Nej Ja 

Electrolux 2017 Nej Ja 

Electrolux 2016 Nej Ja 

Electrolux 2015 Nej Ja 

    

 

Inom elektronikbranschen finns det en tydlighet i vad som kan tolkas som en outtalad branschpraxis 

gällande hållbarhetsrapporterna som är raka motsatsen till den i affärsystemsbranschen.  Både 

Siemens och Electrolux har under alla de år som varit föremål för undersökning i denna uppsats 

valt att upprätta en separat hållbarhetsrapport avskild från den finansiella årsrapporten (Tabell 19).  

Utifrån valet av att upprätta en separat hållbarhetsrapport eller en inkluderad årsredovisning kan 

det gällande Siemens och Electrolux inte identifieras några skillnader under åren 2015-2019. 
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Tabell 20. Siemens/Electrolux standarder 

Företag År UNGC OECD GRI TFCD GHG CDP SDG 

13 

SDG 

7 

          

Siemens 2019 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Siemens 2018 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Siemens 2017 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Siemens 2016 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

Siemens 2015 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

          

Electrolux 2019 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Electrolux 2018 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

Electrolux 2017 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

Electrolux 2016 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

Electrolux 2015 Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej 

          

 

Tabellen ovan sammanfattar användningen av ramverk och standarder för både Siemens och 

Electrolux under åren 2015-2019. Det kan utläsas i tabellen ovan att båda dessa företagen upprättar 

en omfattande klimatrelaterad hållbarhetsredovisning, detta eftersom båda företagen använder sig 

av samtliga ramverk och hållbarhetsstandarder som bedömts vara relevanta för ämnet 

klimatrelaterad hållbarhetsredovisning och som legat till grund för denna uppsats. Det som utgör 

skillnaden mellan dessa två företag är när företagen infört de olika standarderna. UNGC ramverket 

har varit inkluderat i Siemens hållbarhetsredovisning sedan åtminstone 2015 års rapport, alltså det 

tidigaste året som behandlats i denna uppsats medan Electrolux införde UNGC ramverket som 

standard i sin hållbarhetsredovisning i 2016 års hållbarhetsrapport och är således yngre i 

användandet av just detta ramverk. Detsamma gäller OECD riktlinjerna som Electrolux också 

införde under 2016 års rapport. Utöver dessa så har Electrolux endast använt sig av CPD ramverket 

för redovisning av koldioxidutsläpp endast i den senaste hållbarhetsrapporten, det vill säga 2019 

års rapport medan Siemens har inkluderat detta ramverk i alla sina rapporter från 2015-2019. Både 
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Siemens och Electrolux är nya till användandet av TFCD och har endast ikluderat detta ramverk 

under deras senast publicerade hållbarhetsrapporter.  

Vad som kan konstateras utifrån denna jämförelse är att Siemens varit steget före med att utveckla 

sin hållbarhetsredovisning och har vid ett tidigare stadie än Electrolux infört flertalet ramverk. 

Utvecklingen av Electrolux klimatrelaterade hållbarhetsredovisning har således skett under senare 

tid vilket kan utläsas i tabellen ovan. 

6.4 Teorikoppling 

I denna del av analyskapitlet kommer den utförda jämförelsen och analysen att kopplas till de 

redovisningsteorier som bedömts vara relevanta för uppsatsen och för ämnet klimatrelaterad 

hållbarhetsredovisning. De teorier som kommer sammankopplas med analys och empiriska data i 

följande avsnitt är: legitimitetsteorin, intressentteorin och harmoniseringsteori.  

6.4.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitet har länge varit ett centralt begrepp för företag att förhålla sig till. Enligt Suchman 

(1995) så handlar legitimitet om sambandet mellan organisationers aktiviteter och hur dessa 

aktiviteter kollektivt uppfattas. I sammanhanget för denna uppsats är aktiviteterna i fråga den 

klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen och den kollektiva uppfattningen är den av allmänheten 

och omvärlden som sätter standarden för vad som betraktas som accepterat när det gäller 

hållbarhetsredovisningen. Helfaya, Whittington & Alawattage (2012) identifierade redan år 2012 

att “Climate consciousness” var ett ämne som var på väg att ta allt större plats i samhällsdebatter 

och skulle därmed sätta press på företagen och dess legitimitet om de inte svarade på omvärldens 

krav. Vad som kan tydliggöras utifrån den insamling av data som gjorts för denna uppsats är att 

alla de företag som varit föremål för undersökning upprättat hållbarhetsrapporter med separata 

redogörelser för just klimatrelaterade faktorer. Vissa av företagen har varit mer grundliga i sina 

redogörelser för klimatet med ett allsidigt användande av flertalet ramverk och 

hållbarhetsstandarder. 

 

Det har i tidigare avsnitt av denna uppsats kunnat sammanfattas att företag inom 

elektronikbranschen såsom Electrolux och Siemens är de som svarat på omvärldens krav på 

klimatredogörelser på ett mer effektivt sätt i förhållande till de parametrar som tagits upp i analysen 

och i uppsatsens analysmodell (se avsnitt 3.4). Ett exempel på detta är företagens användning av 
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samtliga ramverk i sina klimatrelaterade hållbarhetsrapporter. Dessa är åtföljda av 

läkemedelsbranschen och företagen Bayer och Astra Zeneca. För företagen i 

affärsystemsbranschen är bemötandet av omvärldens krav inte tillräckliga, utan håller sig endast 

till de minimikrav som tvingande lag ställer på företagen. Med detta riskerar dessa företag att mista 

sin legitimitet gentemot allmänheten och kan därmed drabbas ekonomiskt, något som även 

Helfaya, Whittington & Alawattage (2012) styrker. 

 

Även de företag som valt att inte upprätta en separat hållbarhetsrapport för att avskilja finansiella 

från icke finansiella nyckeltal och begrepp riskerar att skada sin legitimitet. Ben-Amar & 

Mcllkenny (2014) förklarar att det inte bara handlar om vad som kommuniceras utan hur det 

kommuniceras och fördelarna med en separat hållbarhetsredovisning är att den också uppfattas 

som mer användarvänlig. 

6.4.2 Intressentteorin 

Legitimitetsteorin och begreppet legitimitet leder oss in på nästa redovisningsteori med relevans 

för ämnet, nämligen intressentteorin. Inom legitimitetsteorin talas det om allmänhetens syn på 

företagen och dess aktiviteter och intressentteorin ämnar att konkretisera begreppet “allmänheten” 

och dela upp allmänheten i ett antal grupper som för företaget benämns vara dess intressenter.  

 

Deegan & Unerman (2011) talar om den etiska inriktningen av intressentteorin som syftar till att 

företaget ska tillgodose de krav som intressenterna ställer oavsett om detta leder till ekonomisk 

tillväxt för företaget eller inte. Detta kan enkelt kopplas till en utbredd klimatrelaterad 

hållbarhetsredovisning eftersom att redogöra för sin egen klimatpåverkan och ekonomisk tillväxt 

sällan har en direkt korrelation. Helfaya, Whittington & Alawattage (2012) menar istället på att 

företagen till största del hållbarhetsredovisar för att det finns just ett etiskt och moraliskt ansvar 

gentemot sina externa intressenter.  

 

Intressentteorin skiljer sig från legitimitetsteorin i dess andra gren, den ledningsorienterade grenen. 

Denna innebär att företagens ledning endast kommer att försöka tillfredsställa de intressenter som 

faktiskt har störst inflytande och kan antingen orsaka ekonomisk skada om kraven inte möts eller 

kan leda till ekonomisk tillväxt om behoven tillgodoses. Sett ur detta perspektiv kan företagen som 

i denna uppsats faller under rubriken affärsystemsbranschen, alltså SAP och Fortnox betraktas som 

företag som endast tillgodoser de intressenter som kan påverka mest. Motiveringen till detta är att 
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de endast möter de minimikrav som lagen kräver när det gäller klimatrelaterad 

hållbarhetsredovisning trots att det konstaterats att det finns krav från allmänheten att 

klimatredogörelserna ska vara grundliga och utförliga.  

Bailey, Harte & Sugden (2000) menar att ett företag alltid kommer att investera i relationen för de 

intressenter som bedöms vara viktiga för företaget. Med utgångspunkten i klimatrelaterad 

hållbarhetsredovisning som denna uppsats tar stämmer detta i alla avseenden. Faktum får inte 

förkastas att för publika företag är även allmänheten en grupp intressenter vars relation måste 

investeras i vilket i princip alla företag som undersökts i denna uppsats måste ha i åtanke trots att 

flera av dessa är grundliga och noggranna i sina redogörelser för klimatpåverkan.  

6.4.3 Harmoniseringsteori 

Den tredje redovisningsteorin som denna uppsats behandlar är harmoniseringsteorin. 

Harmonisering innebär kort och koncist, ett närmande av aktörer där aktörerna tenderar att börja 

likna varandra. När vi återigen talar om klimatrelaterad hållbarhetsredovisning kan det konstateras 

att harmoniseringen är ett faktum. Det finns tydliga indikatorer på en närmande praxis i 

hållbarhetsrapporteringen mellan företagen som denna uppsats undersöker och länderna som 

företagen är baserade i. Mycket av den harmonisering har skett under senare tid, alltså under de år 

som denna uppsats granskat. De årsrapporter som publicerats mellan åren 2015 och 2019 och dess 

likheter i användandet av standarder tolkas i detta fall som en produkt av EU direktivet 2014/95 

och de nationella lagarna som reviderats eller har uppstått med hjälp av direktivet.  

 

Användandet av samma ramverk och hållbarhetsstandarder är tydligt i alla tre branscher som denna 

uppsats redogjort för. Electrolux och Siemens använder samtliga standarder i sin 

hållbarhetsredovisning. Bayer och Astra Zeneca använder inte alla, men många av ramverken som 

presenterats och dessutom är det samma ramverk som tenderar att användas i respektive företags 

hållbarhetsrapportering. Även SAP och Fortnox, som är företag som konstaterats att de inte är lika 

långt fram i utvecklingen av grundlig och noggrann hållbarhetsrapportering, tenderar att använda 

samma standarder och ramverk i respektive rapporter. Detta är ett tydligt exempel på den formella 

harmoniseringen som Monasterolo, Battiston Janetos och Zheng (2017) framför. För en 

vidareutveckling av den klimatrelaterade hållbarhetsredovisningen är harmoniseringen vital. 

Direktiv 2014/95 har lagt grunden för en gemensam regional praxis och det som kan utläsas ur den 

insamlade empirin i denna uppsats är att harmoniseringen är som störst branscher emellan, nästa 
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steg i harmoniseringsprocessen blir således att praxisen för att redogöra för klimatpåverkan sträcker 

sig mellan branscher och omfattar alla företag som ska upprätta hållbarhetsredovisning.  
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7. Slutsatser och förslag på vidare forskning 

I uppsatsens sjunde och sista kapitel återkopplas det till det övergripande syftet att analysera 

hållbarhetsrapportering med fokus på klimatrelaterade redogörelser i årsredovisningar samt CSR-

rapporter hos tre företag i Sverige respektive Tyskland. Uppsatsen syftar specifikt på att jämföra 

företagens rapportering och undersöka huruvida rapporteringen skiljer sig åt och i så fall på vilket 

sätt. Med detta framförs slutsatser som besvarar uppsatsens frågeställningar och 

problemformuleringar: 

 Hur rapporterar företag i Sverige respektive Tyskland om hållbarhet med fokus på 

klimatrelaterade redogörelser?  

 Kan sammankoppling med relevanta redovisningsteorier förklara utfallet? 

 

I denna uppsats har det gjorts en undersökning gällande tre tyska företag och tre svenska företags 

hållbarhetsrapportering med fokus på tre olika branscher. Branscherna är följande: 

läkemedelsbranschen, affärssystemsbranschen och elektronikbranschen. Syftet med denna uppsats 

var att analysera de valda företagens klimatrelaterade redogörelser i årsredovisningar samt CSR-

rapporter där uppsatsen syftar specifikt till att jämföra företagens rapportering och undersöka 

huruvida rapporteringen skiljer sig åt och i så fall på vilket sätt. 

För att uppfylla detta mål utgår studien från att en innehållsanalys gjorts av de tyska företagen 

Bayer, SAP och Siemens samt svenska företagen Aztra Zeneca, Fortnox och Electrolux. Vidare 

har förtolkning av utvecklingen görs med hjälp av legitimitet- och intressentteori, samt 

harmonisering. 

7.1 Slutsats 

Den första tydliga slutsatsen som kan dras är att Tyska- och svenska företag skiljer sig åt.  

Skillnaden är att tyska företag är mer grundliga och utförliga än svenska företag gällande 

utveckling av hållbarhetsredovisning- och rapportering.  

Den andra slutsatsen som dras utifrån den empiriska analysen är att de företag som analyseras i 

uppsatsen tenderar att gå över till att ha separata hållbarhetsrapporter över tid. Företagen väljer 

alltså hellre bort integrerade rapporter. Detta kan förklaras till dels grundat av att EU-direktivet 
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formaliserar krav. EU-direktivet omfattar icke-finansiell rapportering gällande frågor om jämlikhet 

och CSR, samt miljö- och klimatorienterad rapportering och ESG. Med tanke på detta kan företag 

ha valt att lägga mer fokus på hållbarhetsrapportering. Ur ett intressentperspektiv lägger 

intressenter stor vikt vid hur hållbara företag egentligen är. Detta kan även förklaras som orsaken 

till att allt fler företag väljer att tillämpa separata hållbarhetsrapporter. Vidare ur ett 

legitimitetsperspektiv görs tolkningen av att de analyserade företagen i uppsatsen valt att bli mer 

och mer måna om hållbarhet med anledning av att företagen vill stärka sin legitimitet. Detta 

eftersom företag ständigt försöker uppnå en överensstämmelse mellan de sociala värden som 

associeras med företaget eller företagets handlingar och omvärldens värderingar och dess normer 

för vad som anses vara acceptabelt (Dowling, Pfeffer, 1975). Företag blir legitima när deras 

värderingar är kongruenta med samhällets värdesystem där företagen är verksamma (Lindblom, 

1993).  

Den tredje slutsatsen visar på att användning av standarder resulterar i att företag blir mer 

hållbarhetsmåna, detta eftersom under de senaste fem åren har globala standarder för 

hållbarhetsredovisning och hållbarhet generellt utvecklats och blivit allt fler. Det finns alltså väldigt 

många olika samlingar av riktlinjer, standarder, ramverk och organisationer som företag i dagens 

läge använder sig av för att få ihop en utförlig och grundlig hållbarhetsredovisning.  Uppsatsen 

visar på att det både finns likheter och skillnader mellan de analyserade företagen i uppsatsen. Den 

största likheten mellan de analyserade företagen är att graden av hållbarhetsrapportering kan 

kopplas till vilken bransch företagen tillhör, vilket leder till att ett tydligt mönster uppstår. Detta 

mönster indikerar på att intressenter tillhörande varje bransch kräver en viss grad av 

hållbarhetsrapportering. Den bransch som utmärker sig mest och är längst kommen i utvecklingen 

av klimatrelaterad hållbarhetsrapportering är elektronikbranschen, nära följd av 

läkemedelsbranschen. 

7.3 Studiens Bidrag 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den klimatrelaterade hållbarhetsredovisning hos 

ett antal företag i två olika länder under åren 2015-2019. Studiens viktigaste bidrag för ämnet 

hållbarhetsredovisning har således varit ett bidragande till en djupare förståelse av just den delen 

av hållbarhetsredovisning som berör ämnet miljö och klimat. EU direktivet (2014/95/EU) syftar 

till att alla europeiska länder, däribland Sverige och Tyskland bör grunda sin lagstadgade 
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hållbarhetsredovisning i direktivets riktlinjer. Resultatet av den utförda jämförelse mellan Sverige 

och Tyskland visar att båda länder grundar sin lagstadgade hållbarhetsredovisning i samma EU 

direktiv (2014/95/EU). 

Denna studie bidrar med en empirisk kartläggning av ett stickprov i det europeiska näringslivet 

vilket motsvarar de företagen, branscherna och länderna som legat till grund för undersökning. 

Studien visar hur en enkel identifiering och kartläggning av redovisningsstandarder rörande klimat 

och miljö kan bidra till en ökad förståelse för skillnader och likheter mellan länder, branscher och 

företag såväl som utvecklingen över tid i företags arbete för transparens i sina icke finansiella 

rapporter.  

Studien har även bidragit med att skapa en helhetsbild gällande ämnet klimatrelaterad 

hållbarhetsredovisning genom användandet av existerande redovisningsteorier som grund i analys 

och förklaring. Teorier och litteratur som används i ett stort antal sammanhang används nu även 

inom ämnet klimatrelaterad hållbarhetsredovisning och studiens bidrag till detta kan komma att 

ligga till grund för vidare forskning inom ämnet. 

Slutligen ur ett samhällsperspektiv har studien bidragit till en bättre förståelse av vad hållbar 

utveckling faktiskt är. Företag, dess intressenter och kunder som är en del av samhället får nu en 

klarare uppfattning av innebörden och definitionen av hållbar utveckling och hållbarhet. 

7.2 Vidare forskning 

Denna uppsats har fokuserat på ett antal specifika branscher och företag och förslaget för en mer 

övergripande förståelse av internationell klimatrelaterad hållbarhetsredovisning är således att 

forskningen ska omfatta fler branscher.  

För en vidareutveckling av klimatrelaterad hållbarhetsredovisning ges förslaget att fokus läggs på 

harmonisering. Direktiv och nationell lagstiftning som införts under senare tid är en bra grund för 

regional harmonisering dock bör det undersökas hur denna kan uttökas och ge plats för att 

samlingar av standarder och ramverk implementeras i nationell lag. En vidare forskning inom vilka 

faktorer som påverkar företags val av standarder är också relevant för att få förståelse för företags 

frivilliga klimatrelaterade rapportering samt för att motivera frivilliga redogörelser för klimatet.  
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Bilagor 

I följande kapitel visas de bilagor som använts som stöd för detta arbete och därmed den kodning 

och kvantifiering som gjorts av kvalitativa data från företagens rapporter. Ett Ja benämns i 

kodningen som 1 och ett nej benämns som 0. Företagen i fråga visas i första kolumnen på Bilaga 

1 och resterande kodningsrelevanta bilagor följer samma ordning. 

Bilaga 1.  Separat eller inkluderad hållbarhetsrapport 
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Bilaga 2. Väsentlighetsanalys 
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Bilaga 3. Användning av UNGC och OECD 
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Bilaga 4. Användning av GRI och TFCD 
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Bilaga 5. Användning av GHG och CDP 
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Bilaga 6. Användning av SDG 7 & 13 
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Bilaga 7. GHG Scope 1-3 

 

Företag GHG Scope 1  GHG Scope 2 GHG Scope 3 

Bayer Ja Ja Nej (Kan ej utläsas) 

Astra Zeneca Ja Ja Nej (Kan ej utläsas) 

SAP Nej Nej Nej 

Fortnox Ja Nej Nej 

Siemens Ja Ja Ja 

Electrolux Ja Ja Ja 

 


