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ABSTRACT  

This study aims to increase our understanding of how financial firms, such as the Swedish insurance 

company Folksam, lays forth and implements sustainability reports. Further, this study aspires to 

determine how well GRI’s principles are followed over time. 

 

Sustainable development is an increasingly important part of our society. GRI is an independent, 

not-for-profit association that plays a large role within the sphere of sustainability reporting, and 

works towards lobbying companies of the importance of sustainable development. Thus, GRS’s 

principles have been originally developed with the environment, economy, and society in mind in 

order to guide companies towards what should ideally be reported. 

 

Firms within the insurance and financial industry generally do not establish and implement 

sustainability reports, however, individually they still have the opportunity to influence their own 

company. Companies are able to demonstrate their work towards positive, sustainable development 

by presenting their environmental, economic, and societal accountability. Sustainability reporting is 

optional for most companies in this industry, including the company examined in this study. 

 

The study was conducted through a qualitative content analysis of sustainability reports, where the 

contents were examined, summarized, and compiled, to provide a clear picture of what happened 

over the years. Thereafter, the material was critically analyzed and extrapolated with support from 

prior studies along with applying Reputation Risk Management and the legitimacy theory, 

stakeholder theory, and signaling theory. The analysis concludes that companies give the 

appearance of having detailed sustainability reports but after thorough comparison of GRI’s 

principles crucial information is excluded. Essentially, the company generates sustainability reports 

in order to create legitimacy. There are also nuances that point to the company using the 

sustainability reports for positive marketing alternatively for promoting positive brand repute.    

 

Keywords: Sustainability, GRI, legitimacy theory, stakeholder theory, Reputation Risk 

Management, signaling theory. 

 

  



 
 

SAMMANFATTNING 

Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för hur finansiella företag 

hållbarhetsredovisar. 

 

Hållbar utveckling blir en allt viktigare del i samhället både idag och för framtiden. Försäkrings- 

och sparandebranschen är en bransch som generellt inte hållbarhetsredovisar i stor utsträckning men 

som ändå har möjligheter att påverka den egna verksamheten. Företag kan visa sitt arbete för 

hållbar utveckling genom att redovisa sitt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstagande. 

Att hållbarhetsredovisa är frivilligt för de flesta företag och så även för det företag som undersöks i 

denna studie. GRI är en oberoende icke-vinstdrivande intresseorganisation som arbetar för att 

företag ska uppmärksamma vikten av ett arbete för hållbar utveckling. Därför har GRI:s principer 

utformats utifrån aspekterna miljö, ekonomi och socialt för att guida företag till vad som bör 

redovisas. 

 

Undersökningen utförs genom en kvalitativ innehållsanalys av Folksams hållbarhetsredovisningar 

(2003-2012) där innehållet granskas och sammanställs för att ge en tydlig bild av vad som sker 

genom åren. Därefter analyseras materialet kritiskt och förklaras med stöd från tidigare forskning 

samt legitimitetsteorin, intressentteorin, Reputation Risk Management och signalteorin. Slutsatserna 

i analysen är att företaget ger sken av att ha välskrivna hållbarhetsredovisningar men vid noggrann 

jämförelse av GRI:s principer upptäcks att en hel del viktig information inte redovisas. I huvudsak 

tycks Folksam redovisa för att skapa legitimitet och det finns nyanser av att hållbarhetsrapporterna 

används i ett marknadsförande syfte alternativt att de upprättas av ryktesskapande skäl.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, sustainability, GRI, legitimitetsteori, intressentteori, Reputation 

Risk Management, signalteori. 
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1 INLEDNING 

I det första kapitlet kommer en introduktion av bakgrunden till studiens valda ämnesområde som 

sedan övergår till en problemdiskussion och en problemformulering. Därefter lyfts forskningsfrågan 

fram som mynnar ut i syftet med studien som fokuserar på hållbarhetsredovisning i ett svenskt 

försäkringsbolag. Kapitlet avslutas med en disposition för arbetet. 

 

1.1 BAKGRUND  

 

För snart 30 år sedan publicerades rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad 

Brundtlandrapporten, som introducerade begreppet hållbarhet till den globala publiken där en 

ökande oro över de globala miljöfrågorna och frågor kring mänskliga rättigheter beskrevs. 

Brundtlandrapporten kallas för ett nytt paradigm inom ekonomisk och industriell utveckling som 

"uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov". (WCED, 1987) För att uppnå detta är det enligt Westermark (2012) viktigt att både företag 

och organisationer tillsammans arbetar mot en hållbar utveckling eftersom verksamheterna, 

produkterna och tjänsterna på ett eller annat sätt påverkar jorden, befolkningen och ekonomin. 

Vidare menar Westermark (2012) att det är viktigt för företag att skapa goda relationer med sina 

intressenter. Detta genom att företagen visar både samhällsengagemang och ett gott ansvarstagande. 

Begreppet hållbar utveckling kommer från engelskans sustainable development och består av tre 

aspekter som samspelar och stödjer varandra; ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande. (FN-

förbundet, u.å.) Syftet med hållbar utveckling är att skapa en eftertanke om kommande 

generationers möjligheter att ta del av de resurser som inte är oändliga så som olja, kol, gas med 

flera. (Frostenson, Helin & Sandström, 2012) Eftertanken öppnar upp frågor kring hållbarhet hos 

företag och organisationer, det vill säga hur de kan arbeta med frågorna och kommunicera dem. 

(ibid) 

 

I början av 1990-talet upprättade EU en miljöledningsstandard, ECO-Management and Audit 

Scheme (EMAS), som inte fick något större genombrott. År 1994 kom däremot standarden ISO 

(International Organization for Standardization) 14 000 som följdes av flertalet miljömärkningar 

och antalet ekologiska produkter ökade. Det var i samband med detta som företag började med så 

kallade miljöredovisningar. (Bergström et al., 1998) Det var också med denna vana kring 

miljöredovisningar som kom att skapa bättre förutsättningar för en etablering av 

hållbarhetsredovisningar i företag. (Frostenson et al., 2012) Hållbarhetsredovisningar är ett 

hjälpmedel i form av rapporter från en organisation eller ett företag om de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala konsekvenser som orsakas av dess dagliga aktiviteter. De presenterar 

också värderingar och styrmodeller och visar kopplingen mellan strategi och engagemang för en 

hållbar global ekonomi. (Global Reporting Initiative, u.å.)  

 

Ett viktigt begrepp inom hållbarhet är Corporate Social Responsibility (CSR) som är något som fler 

och fler företag använder (Gobble, 2012) och innebär att företag frivilligt engagerar sig i 

samhällsutvecklingen både vad gäller ansvar och engagemang inom miljömässiga, ekonomiska och 

sociala aspekter. Ett aktivt arbete med fokus på CSR-frågor enligt vissa stärker företags relationer 

med anställda, kunder och ägare samt företagens tillväxt och lönsamhet. (CSR Sweden, 2013) 

Smith (2003) i samstämmighet med Porter och Kramer (2006) menar dock att CSR inte handlar om 
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att företag sympatiserar eller vill förmedla att de gör “det rätta” utan att det snarare är en strategi för 

företaget som genererar konkurrensfördelar. CSR kan associera sociala attribut med ett företags 

varumärke och företaget kan därigenom differentiera sina produkter och tjänster (Varadarajan & 

Menon, 1988). CSR hjälper med andra ord företag att differentiera sina produkter och tjänster 

genom en god image av varumärket som leder till ett säkrat rykte. Detta är en strategi i form av en 

investering jämfört med marknadsföring. (Gardberg & Fombrun, 2006; Mc Williams et al. 2006) 

Hållbarhetsredovisning har här blivit ett alltmer centralt sätt för företag att kommunicera sitt CSR-

arbete. 

 

En viktig del av hållbarhetsredovisning har varit framväxten av organisationen Global Reporting 

Initiative, även kallat GRI, och dess riktlinjer. (Frostenson et al., 2012). GRI är en internationell 

icke-vinstdrivande organisation inom området hållbar utveckling som vägleder företag och 

organisationer i deras arbete för en hållbar utveckling. GRI har utvecklat ett heltäckande ramverk för 

hållbarhetsredovisning som används av tusentals organisationer av olika storlekar och i olika 

branscher runt om i världen. Ramverket innefattar riktlinjer för vad redovisningen ska innehålla och 

vad som är specifikt för olika branscher. GRI:s verksamhet omfattas av tusentals yrkesmän och 

organisationer från olika branscher och regioner. Målet är att få alla företag och organisationer att 

hållbarhetsredovisa. (Global Reporting Initiative, u.å.) GRI:s rapporteringssystem ger mått och 

metoder för mätning och rapportering av hållbarhetsrelaterade effekter och resultat där dess uppgift 

är att ge vägledning och stöd till organisationer för att främja användningen av 

hållbarhetsredovisning öppet och transparent samt för att organisationer ska kunna bidra till en 

hållbar utveckling. (Global Reporting Initiative, u.å.) GRI:s första upplaga av riktlinjer 1998 och har 

sedan dess kommit i fyra olika versioner där beskrivningen av hur företag och organisationer ska 

hållbarhetsredovisa ser lite olika ut. Den senaste upplagan kallas G4 och har endast hunnit användas 

för år 2013. (GRI:s riktlinjer, u.å.) 2008 beslutade Regeringen att hållbarhetsredovisning enligt GRI 

att det, tillsammans med annan finansiell rapportering som årsredovisning, kvartalsrapporter och 

bolagsstyrningsrapport som underlag för utvärdering och uppföljning, ska genomföras för både hel- 

och delägda statliga bolag. (Näringsdepartementet, 2007) För övriga företag är det dock frivilligt att 

upprätta hållbarhetsredovisning. Till skillnad från finansiell redovisning bygger 

hållbarhetsredovisningar på andra värden än lönsamhet och ekonomisk effektivitet, enligt Elkington 

(1998), som tar upp andra aspekter än balans- och resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse 

som Årsredovisningslagen kräver. Den påverkan företag har på intressenterna är det mest väsentliga 

i hållbarhetsredovisningar där ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer är exempel 

(Frostenson et al., 2012). 

 

 

En studie av McKinsey Global (2011) om "The Business of Sustainability" upptäcktes att många 

företag aktivt kopplar in hållbarhetsprinciper i sin verksamhet. I Sustainability och Global Executive 

Study 2011 fann man att 70 procent av de undersökta företagen hade hållbarhet i sina dagliga rutiner 

och investeringar i hållbar utveckling har ökat. Ännu mer imponerande var i en studie administrerad 

av Massachusetts Institute of Technology - Sloan Management Review och Boston Consulting 

Group att nästan en tredjedel av urvalet rapporterade att hållbarhet bidragit till vinster för företagen. 

Hållbarhet har tydligt blivit ett sätt att göra affärer. Vad som kanske inte var helt klart var hur det 

blir ett sätt att göra innovationer på. Detta var något Gobble (2012) ville ta reda på i sin studie 

Innovation and Sustainability. För många människor innebär hållbarhet i första hand en hållbar 

miljö - de saker företag och individer gör för att bromsa klimatförändringarna och skydda sina 

naturresurser men den hållbara kulturen kan mycket väl också vara den mest innovativa. Innovatörer 

kommer hitta utrymme för att spela på den här skärningspunkten mellan “social good” och 
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företagets framgång. Artikeln av Ram Nidumolu, CK Prahalad och MR Rangaswami (2009) tyder 

på att hållbarhet har blivit den viktigaste drivkraften för innovation trots eller kanske framför allt i 

en lågkonjunktur. Nike är ett exempel på hur ett företag kan anamma hållbarhet till sin egen fördel. 

Under 1990-talet avslöjades Nike av aktivister för sitt beroende av “sweat-shop-arbetskraft” för att 

tillverka sina produkter. Företaget reagerade genom att anställa Hannah Jones som dess vice VD för 

hållbart företagande och innovation under 1998; Jones, som nyligen talade med Maya Albanese på 

GreenBiz.com, har lett två decennier av radikala förändringar på Nike, decennier där företaget har 

blivit erkänt som ledande inom sustainability- för sina “re-engineered business processes”, ökad 

tillsyn av arbetsförhållanden och miljövänligare produkter och säkrare tillverkningsprocesser. 

 

1.2  PROBLEMDISKUSSION 

 

Flera företag tillämpar idag GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning som en del i årsredovisningen 

för att det finns ett intresse av öppenhet och tydlighet om hållbarhetsarbete hos många intressenter. 

(Westermark, 2012) Enligt Gobble (2012) anser företag att hållbarhet bidragit till bättre lönsamhet 

och samtidigt blivit en del av företags affärsverksamhet medan en studie av Adams (2002) visade att 

de viktigaste orsakerna till att företag har introducerat arbetet med hållbarhetsredovisningar är på 

grund av påtryckningar från samhället. 

 

Enligt en internationell studie som görs var tredje år av revisionsbyrån KPMG hållbarhetsredovisar 

inte företag längre av samma skäl som för 10 år sedan då företag redovisade för att visa sina 

ansvarsfulla handlingar i företaget. Idag handlar snarare ett upprättande av hållbarhetsredovisning 

om att differentiera sig mot andra företag. Hållbarhetsarbetet sprids snabbt genom att stora företag 

ställer krav på underleverantörer så att de mer eller mindre tvingas upprätta hållbarhetsredovisningar 

för att kunna fortsätta konkurrera med andra leverantörer. (Dagens Industri, 2011) I en kritisk studie 

mot Bebbington, Larrinaga-Gonzalez och Moneva (2003) om “Corporate social responsibility 

reporting and Reputation Risk Management” beskriver Adams (2008) hur CSR och 

hållbarhetsredovisning är starkt sammanflätade med varandra i en organisation på olika nivåer som 

styrning, kommunikation med intressenter, riskhantering, beslutsfattande, system för datainsamling 

och förvaltning, prestationsmätning, performance management, PR och kommunikation. Adams 

(2008) refererar även till tidigare forskning av O´Dwyer (2003) där företag använder 

hållbarhetsredovisning som en PR-handling för ett förbättrat ryktet. 

 

I en artikel från Greenbaum och Thakor (2007) fokuserar man på sambandet mellan 

försäkringsbolag och CSR och där fungerar försäkringsbolagen som mellanhänder i samhället och 

värderar finansiella tillgångar, övervakar låntagare, hanterar finansiella risker och täcker upp för de 

ekonomiska konsekvenserna av omständigheter och situationer som folk brukar försöka undvika. 

Det finns en stor mängd litteratur som bedömer hur finansiella institutioner påverkar ekonomin. Den 

viktigaste slutsatsen är att det finansiella systemet verkar spela en viktig roll i ekonomisk utveckling 

(Beck et al., 2010; Levine, 2004) och då den är direkt kopplad till mänsklig, social och miljömässig 

utveckling har försäkringsbolag stor möjlighet att påverka även hållbar utveckling. I motsats till de 

flesta andra branscher är effekten av finansiella institutioner på utvecklingen mestadels indirekta 

eftersom de underlättar tillväxt och utveckling av andra företag och hushåll. (Scholtens, 2006)  

 

 

Studier av Artsberg & Kristins (2011) har visat att företag inom branscherna skog, kraft och kemi 

tillhör de som hållbarhetsredovisar i störst utsträckning. Ett exempel på det är företaget Holmen 
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Skog som uppnår tillämpningsnivån A+ enligt GRI:s riktlinjer, vilket är den högsta möjliga nivån 

och är även granskad av KPMG (Holmen, 2014). Andra företag som också lyckats uppnå A+ i 

Sverige är Vin & Sprit AB som är en av världens största spritdryckesföretag (V&S, 2008) och SKF 

som är leverantör inom bland annat rullningslager, tätning och mekatronik (SKF, u.å). 

Hållbarhetsredovisningarna skiljer sig dock väsentligt mellan företagen eftersom redovisningarna 

tillåts utformas efter eget tycke då det inte finns någon lagstiftning för upprättandet. (ibid)  

 

I den här uppsatsen har vi valt att studera den finansiella sektorn. Olika företag har börjat beakta 

utsläppen av leverantörskedjan men skillnaderna mellan branscher är inte lika tydligt observerbara. 

Fler serviceinriktade branscher som finans- och försäkringsbranscher har en annan ställning än 

tillverkarna. Finansiella och, i mindre utsträckning, försäkringsbolag hävdar att eftersom de 

tillhandahåller tjänster och inte tillverkar produkter så finns det ingen anledning för mätning eller att 

vidta åtgärder i fråga om utsläpp av sina produkter. Endast två försäkringsbolag - Legal & General 

Group och Swiss RE - noterar att deras tillgångar orsakar utsläpp indirekt men det övervakas inte 

ännu. Inte heller de flesta serviceinriktade företagen är uppmärksamma över tidigare leds utsläpp 

även om vissa av dem övervakar sina leverantörers miljöarbete. Det måste dock påpekas att 

nuvarande åtgärder är mer inriktade på processförbättringar, särskilt ökad energieffektivitet och 

ökad användning av relativt rena energikällor. I energiintensiva industrier såsom kemikalier, 

gruvdrift, metaller, verktyg, olja och gas utvecklas ny energieffektiv teknik och genomförs för att 

uppnå minskningar som kan betecknas som klimatstrategier med innovationsmål. Mindre 

energikrävande industrier såsom telefonbolag, finans och försäkring genomför energiprogram för 

bevarande och göra personal medveten, ett tillvägagångssätt som kan klassificeras som en mekanism 

för intern kontroll med ett kompensationssyfte. Det är enligt Kolk & Pinkse (2004) vanligt bland 

finansiella företag som försäkringsbolag att information inte redovisas lika mycket som i andra 

branscher. Det kan bero på att dessa företag inte tillverkar produkter utan erbjuder istället tjänster 

(ibid). I en annan studie av Scholtens (2011) visas att försäkringsbolags hållbarhetsredovisningar i 

bland annat Sverige ofta visar öppet vad som görs och vilka framtida mål som finns för miljön även 

om de många gånger inte är så omfattande inom vissa områden som exempelvis växthusgaser och 

avfalls- och energihantering. De sociala aspekterna är däremot oftast mer omfattande än de 

miljömässiga aspekterna i försäkringsbolagens hållbarhetsredovisningar. I en studie av Ker-Tah Hsu 

(2011) framgår det även att CSR-initiativ i försäkringsbolag har en positiv effekt på 

kundtillfredsställelse, företagets rykte och dess varumärke. 

 

Trots tidigare forskning kring goda effekter av att upprätta hållbarhetsredovisningar ser inte alla 

företag det som något positivt. Luken och Stares (2005) menar att en del företag anser att det är 

både kostsamt och tidskrävande att framställa en hållbarhetsrapport. Det positiva med att utforma en 

hållbarhetsredovisning är däremot att det kan verka som en drivkraft för ledningen eftersom det kan 

underlätta att analysera den egna verksamheten på olika sätt som exempelvis en informationskälla 

för energikostnader hos företaget och på så sätt kunna åtgärda det för att på lång sikt bli mer hållbart 

och effektivt. Andra (Larrinaga- González et al., 2001) menar att det är ett sätt att försköna 

företagets bild av verksamheten och bör därför läsas med kritiska ögon eftersom det i många fall 

kan leda till professionaliserad kommunikation. 
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1.3  PROBLEMFORMULERING 

 

Den forskningsfrågan vi ställer blir således: Hur hållbarhetsredovisar företag inom den finansiella 

branschen sitt arbete för en långsiktig hållbar utveckling?  

I januari 2014 listade Sustainable Brand Index, en av Skandinaviens största 

hållbarhetsundersökning av varumärken, Folksam som etta på listan i försäkringsbranschen. Ett 

representativt urval av 9 000 personer i Sverige hade röstat fram Folksam till en topplacering. 

(Sustainable Brand Index, 2014) Folksam var även den första svenska investeraren som under 2006 

fick erbjudandet att närvara vid utformning av riktlinjerna för FN rörande miljö- och sociala frågor 

och bolagsstyrning för internationella investerare. Dessa riktlinjer kallas Principles for Responsible 

Investments (PRI) och uppmanar börsbolag att upprätta handlingsplaner för mätbara mål för en 

minskning av koldioxidutsläpp. Folksam bedriver sedan 2004 aktiv bolagsstyrning som gör att 

företaget kan vara med och påverka bolag i att ta sitt samhällsansvar. I detta innefattas förutom krav 

på miljö och arbete med mänskliga rättigheter även ett arbete med bolagens styrelser och hur det ser 

ut i uppsättningen av bolagens styrning, ersättningsfrågor och jämställdhet. (Folksams 

hållbarhetsredovisning, 2004) 

 

Eftersom tidigare studier visat att försäkringsbolag redovisar minst inom den finansiella branschen 

är det intressant att ta reda på i vilken omfattning hållbarhetsredovisningar utförs och om de följer 

riktlinjer från GRI. Att risker för skönmålningar av verksamheten existerar är en anledning till att 

undersöka om det stämmer även i ett svenskt försäkringsbolag. Eftersom Folksam är ledande i 

hållbar utveckling inom försäkringsbranschen i Sverige, har stor makt och är delaktigt i 

utformningen av PRI samt engagerar sig mycket i att andra företag i världen ska arbeta för en 

hållbar utveckling är det minst sagt intressant att granska hur ett ”best practice” företag 

hållbarhetsredovisar. Genom en undersökning av Folksam kan vi också bidra till ökad förståelse av 

hur finansiella företag hållbarhetsredovisar. 

 

1.4 SYFTE 

 

Syftet för denna studie är att beskriva hur Folksam hållbarhetsredovisar samt hur väl de följer GRI:s 

principer. Därefter görs en kritisk analys av hållbarhetsredovisningarna för att bidra till en ökad 

förståelse av hållbarhetsredovisning i finansbranschen. 

 

 1.5 DISPOSITION 

 

Arbetets första kapitel inleds med en presentation av ämnets bakgrund följt av en 

problemformulering som sedan mynnar ut i en beskrivning av studiens syfte. Metoden beskrivs i 

kapitel två som också visar studiens vetenskapliga förhållningssätt och presenterar för- och 

nackdelar med den valda metoden. Tredje kapitlet innehåller tidigare forskning kring hur företag 

hållbarhetsredovisar samt valet av studiens teorier. I det fjärde kapitlet introduceras Global 

Reporting Initiative (GRI) och dess riktlinjer för hållbarhetsredovisning. I kapitel fem framställs 

information från de hållbarhetsredovisningar som ligger till grund för studiens empiriska material 
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och i sjätte kapitlet analyseras studiens empiri utifrån GRI:s principer samt valda teorier. I 

uppsatsens sista kapitel presenteras slutligen analysens slutsatser tillsammans med en diskussion 

kring studien så väl som studiens bidrag och förslag till framtida forskning inom området. 
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2 METOD  

I metodkapitlet beskrivs datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt för studien, varför de valts samt 
vilka metodproblem som är förenade med dem. 
                                                                                                                                                            

2.1 DATAINSAMLINGSMETOD OCH SYNSÄTT  

 

Valet av forskningsmetod ska enligt Ahrne och Svensson (2011) alltid grundas på vad i forskningen 

som ska besvaras. Den kvalitativa metoden anses enligt Bryman och Bell (2005) ge en tydligare bild 

och fördjupa förståelsen av ämnet vilket också är syftet med denna studie. I studien användes 

tidsseriedata då det var ett företag som skulle undersökas över en flerårsperiod. Den insamlade datan 

bestod av hållbarhetsredovisningar och klassades därmed som sekundärdata eftersom informationen 

inte insamlades och sammanställdes av oss. För att förstå skillnaden mellan primär- och 

sekundärdata hänvisar Lundahl och Skärvad (1999) till den brittiska metoden att skilja på dem som 

“people and paper” där det förstnämnda är information som erhålls genom intervjuer, observationer 

och enkäter medan den andra innefattar dokument i form av böcker, forskningsrapporter och 

årsredovisningar. 

 

Inom metodik finns i huvudsak två vetenskapliga förhållningssätt; positivismen och hermeneutiken. 

Oftast kopplas positivism med kvantitativ forskning medan det hermeneutiska synsättet 

sammankopplas med kvalitativ forskning. (Bryman & Bell, 2005) Denna studie lutade mer åt det 

hermeneutiska synsättet då vår intention var att tolka hållbarhetsredovisningar och förstå vad företag 

har för avsikt att kommunicera med dem. 

 

2.2 URVAL 

 

Det är intressant att undersöka ett försäkringsbolag då det är vanligt att information i 

hållbarhetsredovisningar inte redovisas i så stor utsträckning i sådana företag. Varför vi valt just 

Folksam är på grund av att det är ett företag som kommit långt med sin rapportering av 

hållbarhetsarbete. Folksam blev år 2014 framröstad som Skandinaviens bästa/främsta 

försäkringsbolag enligt Sustainable Brand Index vilket är Skandinaviens största 

hållbarhetsundersökning av varumärken. Jämför vi Folksam med Sveriges övriga stora 

försäkringsbolag så ser vi även att Folksam är det försäkringsbolag som är ledande inom 

hållbarhetsredovisning i Sverige. Trygg-Hansa, AFA Försäkringar och Länsförsäkringar följer 

GRI:s riktlinjer men de når inte upp till samma nivå som Folksam som har B+. Trygg-Hansa har 

nått upp till nivå B. (Trygg-Hansa, 2013) AFA Försäkring uppnår nivå C+ men har som ambition 

att uppnå B. (AFA Försäkring, 2013) Länsförsäkringars nivå ligger på den lägsta nivån C. 

(Länsförsäkringar, 2013) If är också ett stort försäkringsbolag i Sverige men som inte uppnår någon 

av GRI:s tillämpningsnivå. (If, 2014). Ett annat skäl till att Folksam väckte intresse var att det även 

engagerar sig i hur hållbarhetsarbete hanteras utanför sin egen verksamhet både i samhället och i 

övriga världen vilket vi tar upp mer om senare i arbetet. Folksam har hållbarhetsredovisat sedan 

2003 och en granskning av företagets samtliga rapporter mellan 2003 till 2012 skulle ge en 

helomfattande bild av dess sätt att upprätta dem, information kring dess hållbarhetsarbete och 

väsentliga händelser samt vilka eventuella förändringar som skett över tid.  
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I studien är särskilt den sociala aspekten omfattande med viktiga värden som arbetsvillkor, 

mänskliga rättigheter, samhällsengagemang och produktansvar som tas i beaktan vid granskning av 

hållbarhetsrapporterna. Idén om vilka aspekter finansiella företag ska redovisa kommer från GRI:s 

riktlinjer (Global Reporting Index, 2008) för “finance sector” och därmed används fler aspekter 

inom det sociala området. 

 

2.3 LITTERATURSTUDIE 

 

För att få en djupare förståelse i hållbarhetsredovisning började vi att läsa “Hållbarhetsredovisning - 

grunder, praktik och funktion” skriven av Frostenson, Helin och Sandström från 2012, 

“Hållbarhetsredovisning i svensk detaljhandel - roll, relevans och nytta” - en forskningsrapport 

skriven av Frostenson, Helin och Sandström från 2013 samt “Bokföringslagen, revisionslagen och 

revisorslagen: samt normer för hållbarhetsredovisning” av Westermark från 2012. De gav oss en 

grund som underlättade att senare förstå artiklarna bättre kring hållbarhetsredovisning, GRI och 

CSR. Luleå Tekniska Universitets databaser användes för att hitta relevanta artiklar och de databaser 

som användes var; Proquest, Scopus, Emerald och sökmotorn Google Scholar. De sökord som 

användes var sådana som var direkt kopplade till ämnet. Sökorden förekom både på svenska och 

engelska med olika kombinationer av; sustainability report, CSR, GRI, insurance industry, financial 

sector. När vi läste om hållbarhetsredovisning märkte vi att public relations, reputation, 

legitimitetsteori, intressentteori, Reputation Risk Management (RRM) och signalteori också var 

vanligt förekommande termer och teorier. 

 

2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Typ av forskningsansats för denna studie blev en induktiv ansats vilket innebär att 

tillvägagångssättet med den insamlade empirin inte har styrts av teorier innan utan de har istället 

tillförts efter hand och med motivation till varför och på vilket sätt de kan stödja empirin. Om de 

stämmer överens med den insamlade empirin förstärks dem. (Arbnor & Bjerke, 2009) 

Eftersom ambitionen snarare var att förstå meningen med hållbarhetsredovisningar än att mäta 

innehållet i dem användes sekundärdata för att göra denna djupstudie och kategoriseras då som en 

kvalitativ innehållsanalys (Lundahl & Skärvad, 1999). Samtliga hållbarhetsredovisningar från 2005 

till 2012 fanns tillgängliga på Folksams hemsida förutom de två första rapporterna från 2003 och 

2004 som istället skickades per post efter kontakt med företaget via e-post. Undersökningen 

startades genom att läsa första och sista hållbarhetsrapporterna som fanns tillgängliga, det vill säga 

för åren 2005 och 2012 för att snabbare få en överblick över tidsperioden. Därefter delade vi upp 

rapporterna och läste vartannat år vardera och under tiden noterade vi allt som enligt oss var 

väsentligt utifrån aspekterna, gjorde understrykningar, skrev kommentarer i rapporterna och enades 

om vad som skulle lyftas fram för analys. Eftersom bilder i hållbarhetsredovisningarna medförde en 

markant skillnad i hållbarhetsredovisningarnas utseende genom åren valde vi att granska även dem 

för att se om de kunde förmedla något speciellt i rapporterna. Varför har Folksam valt att ha så 

varierande bilder genom åren? Ska bilderna framföra någon form av budskap till intressenterna? Vi 

beslöt oss för att räkna antalet sidor av bilder för att se hur stor andel av redovisningarna dessa bilder 

utgjorde. För att bli eniga om vad som är väsentligt i rapporterna diskuterades innehållet 

kontinuerligt.  
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Samtliga rapporter sammanfattades till en början årsvis. Informationen jämfördes sedan för att lyfta 

fram händelser och uppföljningar av dem och rensa bort eventuella upprepningar. Därefter indelades 

informationen i teman i form av GRI:s sex aspekter; ekonomi, miljö, arbetsmiljö, mänskliga 

rättigheter, samhällsengagemang och produktansvar för att ge en tydlig bild av vad som skett i varje 

aspekt i hållbarhetsredovisningarna genom åren. Folksams hållbarhetsrapporter redovisades enligt 

GRI:s principer men hade dock inte samma upplägg av aspekter. Uppdelning av information bestod 

mestadels av rubrikerna; ekonomi, ekologi, socialt, och trafikforskning vilket innebar att det många 

gånger krävdes ett avgörande från vår sida kring vilken aspekt informationen tillhörde. 

Trafikforskning fick flertalet gånger diskuteras huruvida den skulle in i aspekten 

samhällsengagemang eller produktansvar. Vissa år var rubriker inkonsekventa vilket även det 

försvårade arbetet i uppdelning av information utifrån GRI:s aspekter. Vidare har vi fokuserat på 

händelser som enligt oss varit väsentliga och därefter har de följts upp för att se om förändringar 

skett över tid. Skälet till att vi delade upp styckena i empiri från händelsestart var på grund av att 

tydligt kunna se uppföljningen och för att kunna jämföra vad som skett genom åren. Därför har inte 

alla år refererats i tidsordning i empirin på grund av att undvika upprepningar.   

 

När vi samlade in empirisk data var det av betydelse hur vi valde att uppfatta informationen från 

hållbarhetsredovisningarna som kan jämföras med den verklighet som Arbnor & Bjerke (2009) 

beskriver. Det sättet att se på verkligheten kallas systemsynsätt där vi väljer att se på helheten som 

kan ge synergieffekter och resultera i helt annan information jämfört med vad enskilda delar skulle 

ge. Därför har vi ansträngt oss för att inte tolka informationen på ett för snävt sätt utan istället 

försöka vara öppen för olika avsikter med att hållbarhetsredovisa som också är anledningen till 

valen av de olika teorierna i denna studie.   

 

Insamlad empiri bearbetades i ett senare kapitel utifrån GRI:s principer som hjälpte oss att se 

huruvida hållbarhetsredovisningarna följde riktlinjer för hur hållbarhetsredovisningar ska upprättas 

enligt GRI. Sedan kunde det analyseras med stöd från tidigare forskning och framtagna teorier där vi 

kunde få en ökad förståelse för hållbarhetsredovisningarna och hur väl de följer GRI:s principer. 

Teorier om legitimitet har gett oss vetskapen om offentliga dokument och rapporter, speciellt 

hållbarhetsredovisningar och dess relevans samt risken för att i många fall ha möjligheten att ge en 

förskönad bild av företaget. Valet att utgå ifrån GRI:s aspekter och principer när vi läste 

hållbarhetsrapporterna var med anledning till att GRI är den enda organisationen som har ett 

ramverk för hur hållbarhetsredovisningar ska upprättas. Därefter kunde slutresultat dras för den 

vetenskapliga undersökningen som besvarade studiens forskningsfråga och syfte. Slutligen 

diskuterades vilket bidrag studien gett samt förslag till framtida forskning i området för 

hållbarhetsredovisning i finansbranschen. 

 

De teorier som sammanfördes med den insamlade empirin blev legitimitetsteorin, intressentteorin, 

Reputation Risk Management och signalteorin. Dessa har valts för att öka förståelsen för 

hållbarhetsredovisningarna som granskats. Legitimitetsteorin förklarar organisationers intresse för 

legitimitet genom att hållbarhetsredovisa. Intressentteorin är en teori som ofta överlappas med 

legitimitetsteorin och beskriver hur viktiga intressenter är för en organisation. RRM är en relativt ny 

teori som särskiljer legitimitet från rykte och att hållbarhetsredovisningar därmed kan upprättas i 

syfte att skapa god image. RRM anser vi kan stödjas av signalteorin som ger en bild av hur 

organisationer strategiskt kan välja vilken information som ska ges ut i en hållbarhetsredovisning. 

Dessa teorier har möjligheter att förklara vår forskningsfråga kring hur företag inom 

finansbranschen hållbarhetsredovisar. 
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2.5 KÄLLKRITIK 

 

Under studiens gång har vi, så långt det har varit möjligt, letat efter nytryckta källor som böcker och 

artiklar. Samtliga artiklar har varit “peer-reviewed” för att vi skulle kunna vara säkra på att de är 

vetenskapligt granskade. De elektroniska källor vi använt har varit hemsidor som vi ansett vara 

pålitliga som Global Reporting Initiative, Folksam och FN-förbundet. På hemsidor är informationen 

lättillgänglig och uppdateras ofta. Nackdelen är dock att informationen från exempelvis Folksams 

hemsida är något som inte granskas på samma sätt som dess årsredovisningar och därför har vi mest 

studerat årsredovisningarna för information om dess historia samt aktuella läge. 

Hållbarhetsredovisningarna är sekundärdata och offentliga dokument som från företaget kan skrivas 

ur en partisk och ofullständig vinkel, en så kallad strategisk manipulation (Mobus, 2005), vilket vi 

fått ha i beaktan. 

 

 

2.6 STUDIENS TROVÄRDIGHET OCH ÄKTHET 

 

I denna studie har vi utgått ifrån Folksams rapporter som företaget själv upprättat och varit noga 

med att inte rycka delar ur sammanhangen i informationen. Vi har utgått ifrån GRI:s aspekter och 

principer som är anpassade till finansbranschen och därför är studien användbar även på andra 

finansiella företag som upprättar hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s principer. Vi har valt att se 

helheten i rapporterna men måste ändå ha i beaktan att det är offentliga dokument som kan 

utelämna väsentlig information. Vi har ansträngt oss för att se på materialet i 

hållbarhetsredovisningarna objektivt och med kritiska ögon samt använt vetenskapliga källor eller 

hänvisat till Folksams hållbarhetsredovisningar. Undersökningen har ökat förståelsen för hur ett 

finansiellt företag kan se på hållbarhetsarbete, hur hållbarhetsredovisningar kan utföras och i vilken 

omfattning. 
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3 TEORI 

Det tredje kapitlet inleds med förklaringar från tidigare forskning om hur företag 

hållbarhetsredovisar. Val av studiens teorier presenteras och omfattas av legitimitetsteorin, 

intressentteorin, Reputation Risk Management och signalteorin.  
 

 

Anledningen till att företag hållbarhetsredovisar är ofta för att förstärka sitt varumärke och rykte. 

Detta kan bidra till att företag lyckas locka till sig fler aktörer som exempelvis kunder, anställda, 

myndigheter och intressenter. Ett företags publicitet kan även påverkas negativt om ryktet och 

varumärket kring miljö och sociala handlanden på något sätt skadas, något som även kan göra det 

svårt att få tillbaka människors förtroende därefter. (Hopwood, Unerman & Fries, 2010) Varumärket 

kan enligt Heal (2008) vara avgörande för konsumenter när de väljer vilken produkt de ska köpa. Att 

hållbarhetsredovisa kan förutom ett starkare varumärke också skapa legitimitet, ge nöjdare kunder 

samt öka konkurrenskraften. (Hellqvist & Nilsson, 2008) Med andra ord leder 

hållbarhetsredovisningen till att stärka externa relationer och företag som hållbarhetsredovisar 

uppskattas mer av intressenter än de företag som inte gör det. (Smith, 2007) 

 

Adams (2008) har också skrivit artikeln A commentary on: corporate social responsibility reporting 

and reputation risk management som kritiskt granskar artikeln skriven av Bebbington, Larrinaga-

Gonzales och Monevadammen (2008). Artikeln beskriver sambandet mellan RRM och det sociala 

arbetet i CSR. De vill undersöka två saker. Det första är om man kan bevisa att man motiveras av 

arbetet med CSR i syfte att förbättra ryktet. Det andra är om man använder sitt rykte som ett sätt att 

öka förståelsen för att hållbarhetsredovisa dels genom undersökningar kring redovisning om socialt 

arbete och dels sin image. Artikeln visar hur CSR kan vara både ett resultat och en del av RRM. 

RRM kan också öka förståelsen för CSR-arbete. Det Adams framför allt vill lyfta fram är att det 

tillvägagångssätt som Bebbington et al. talar om kan hindra det bidrag som forskare kan göra för att 

förbättra det sociala och miljömässiga resultatet. I stället för att följa den strategi Bebbington et al. 

föreslår så menar Adams att framtida forskning som syftar till att förstå betydelsen av att rapportera 

utifrån Reputation Risk Management (RRM) kan ta ett helhetsgrepp på den strategin och samarbeta 

med organisatoriska deltagare. Författarna ger ett annat perspektiv på bidraget från Bebbington et 

al. (2008). De använder termer som CSR vilket belyser sambandet mellan rapporteringsfunktionen 

och de organisatoriska funktioner i verksamheter som berörs och det som påverkas av verksamheten 

i samband med företagens sociala ansvar. CSR och hållbarhetsrapporteringen är oupplösligt 

sammankopplade och i en organisation på olika nivåer påverkar det strategisk planering, styrning, 

intressenter, riskhantering, beslutsfattande och system för datainsamling och förvaltning, 

prestationsmätning, performance management, PR och kommunikation. CSR och 

hållbarhetsrapportering kan inte förstås om man skiljer dessa ifrån varandra eller de organisatoriska 

funktioner och verksamheter som de kolliderar. Det verkar konstigt då Bebbington et al. (2008) tror 

sig kunna hävda att kopplingen mellan RRM och hållbarhetsrapportering är knappa och har ännu 

inte haft en betydande inverkan på den sociala redovisningslitteraturen. Hur kan det verkligen vara 

en grundad synvinkel när mycket av forskningen på området har motiverats av den information som 

hållbarhetsrapporter ger när företag inte har någon skyldighet att redovisa och när företag använder 

hållbarhetsrapportering i ett PR-syfte för att förbättra sitt rykte samt tolkar CSR slaviskt för att följa 

företagets mål i syfte att lönsamhetsmaximera? 

 

Larrinaga-González et al., (2001) menar att hållbarhetsredovisning är ett sätt att försköna företagets 

bild av verksamheten och bör därför läsas med kritiska ögon eftersom det i många fall kan leda till 
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professionaliserad kommunikation. Kritiken har sitt ursprung från tidigare teoretiserande av 

miljöredovisning och som ett sätt att göra hållbarhet synlig för företag ledde Gray et al., (1995) (se 

även Bebbington et al., 1994) en undersökning för att studera dynamiken i hållbarhetsredovisning 

vid organisationsförändringar. De drog slutsatsen att miljöräkenskaper används för att förändra 

uppfattningen om miljön hos företag som inte har förändrats väsentligt. För att undersöka om Gray 

et al.:s modell och slutsatser gäller för en annan kulturell kontext har nio fallstudier genomförts i 

Spanien. Man upptäckte att spanska organisationer inte riktigt ändrar sin konventionella uppfattning 

av miljön, även i de fall där generaliserade strukturella och organisatoriska förändringar äger rum. 

Dessutom är användningen av hållbarhetsredovisning i kombination med att försöka förhandla och 

styra miljöfrågorna. 

 

Våra val av teorier är baserade på det vi vill nå fram till i denna studie. Vi söker förklaringar till hur 

Folksam hållbarhetsredovisat genom åren trots att det inte finns lagar eller krav på att företaget ska 

göra det. Vi vill även undersöka om eventuella förändringar skett genom åren av dess 

hållbarhetsredovisning såväl sett till utseende som innehåll, av vilken anledning samt hålla oss 

teoretiskt öppna med inspiration för vad tidigare forskning har visat. Legitimitetsteorin förklarar 

organisationers intresse för legitimitet genom en förklarande bild av hållbarhetsredovisningar av vad 

företaget gör för samhällets förväntningar. Intressentteorin beskriver hur viktiga intressenter är för 

företag med tanke på att alla företag mer eller mindre är beroende av dem. Många ser på 

intressentteorin och legitimitetsteorin som två konkurrerande teorier och att en av dem måste väljas 

men enligt Deegan (2002) lämpar sig dessa bättre att använda som två perspektiv som överlappar 

varandra. Dessa teorier är vanligt förekommande i studier kring hållbarhetsredovisning och vi vill 

hålla oss teoretiskt öppna, med inspiration för vad tidigare forskning har visat, men på senare tid har 

RRM gett en mer nyanserad och förklarande bild av motiven som ligger bakom 

hållbarhetsredovisning. Den teorin förklarar att legitimitet inte är något ett företag bara väljer att ha 

men att ryktet däremot är det genom hur företaget väljer att lägga fram information. För att få en 

rättvis bild av hållbarhetsredovisningarna och den information företagen väljer att tillgodose läsare 

och intressenter har även signalteorin tagits med som kan förklara hur skillnader i tillgång på 

information påverkar två parter emellan. 

 

3.1  3.1 LEGITIMITETSTEORIN 

 

Legitimitetsteorin är en teori som är förenklad men som ändå verkar vara den teoretiska grunden 

som ofta används vid studier för att förklara företagens sociala och miljömässiga aspekter. 

Legitimitetsteorin bygger på idén om ett socialt kontrakt där antagandet om att chefer kommer att 

använda strategier, inklusive strategier för offentliggörande, som ett bevis för samhället att 

organisationen försöker uppfylla samhällets förväntningar genom det sociala kontraktet. Enligt 

legitimitetsteorin strävar organisationer efter att agera, eller åtminstone ska det se ut som att de 

agerar, inom de gränser och normer som samhället har. Agerar organisationen inte i enlighet med det 

sociala kontraktet kan det innebära skada för den löpande verksamheten i företaget. Samhällets 

förväntningar förändras över tid och därmed är det viktigt att organisationerna är lyhörda för den 

miljö de verkar i för att inte förlora sin legitimitet. Även om organisationen inte har ändrat sin 

verksamhet från åtgärder som tidigare bedömts acceptabla kan legitimiteten gå förlorad på grund av 

de konstanta förändringarna i samhällets förväntningar. Då är det viktigt att organisationen är 

uppmärksam för att visa att det också ändrats eller ge en motivering till varför det inte gjort det. 

(Deegan, 2002)  
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Enligt Mobus (2005) är de institutionella- och strategiska perspektiven två olika perspektiv som 

legitimitet kan ses ur. Det institutionella perspektivet förklarar de förväntningar samhället har på 

företaget och vilka normer och regler som finns. Lyckas företaget uppfylla detta fås därmed 

legitimitet. Det andra perspektivet grundas i hur företag kan skapa legitimitet genom att strategiskt 

manipulera information utåt. På detta sätt kan legitimitet lyckas skapas och accepteras då av 

omgivningen. Vidare menar Mobus (2005) att legitimitet även kan delas upp i två synsätt; 

pragmatiskt och moraliskt. I det pragmatiska synsättet kopplas legitimiteten till den omvärld som har 

en direkt inverkan på företaget och då kan företag för att skapa legitimitet ge förmåner av något slag 

till dessa. Det moraliska synsättet handlar mer om att “göra rätt” utan att det ska gynna någon 

speciell grupp i företagets omgivning. (Mobus, 2005) 

 

Legitimitetsteorin förklarar varför det är viktigt för ett företag med legitimitet, som handlar om att 

skapa en bra bild av företaget. Detta kan företag skapa genom offentlig information via 

hållbarhetsredovisningar där beskrivningar kan göras kring hur företaget lever upp till de 

förväntningar som finns från samhället samt hur normer och regler följs - eller åtminstone hur det 

verkar. Denna teori är relevant när vi pratar om Folksam och dess offentliga 

hållbarhetsredovisningar där möjligheten finns att bevisa utåt hur företaget arbetar för en hållbar 

utveckling samtidigt som det finns en möjlighet till att manipulera den information som finns.  

 

 3.2 INTRESSENTTEORIN 

 

Enligt intresseteorin har alla företag intressenter och är beroende av sina intressenter samtidigt som 

intressenterna är beroende av företaget. Enligt denna teori är det viktigt för företag att tillfredsställa 

intressenternas krav. Det är en balansgång mellan vad intressenterna bidrar med till företag och hur 

företag belönar intressenterna. (Ax et al., 2005) Ju större betydelse intressenterna har för företag 

desto viktigare är det att intressenterna har förtroende för företag. Det förtroendet kan företag få till 

exempel genom att ge information till intressenterna. (Deegan, 2002) Intressenternas förväntningar 

och krav kan dock förändras över tiden och då är det viktigt att företagen ständigt kommunicerar 

med sina intressenter för att ta reda på vad som bör fokuseras på just nu. (Deegan et al., 2007) 

 

Intressentteorin är uppdelad i en etisk och en handlande del. Hur ett företag är tänkt att bemöta 

intressenterna samt vad som är företagets ansvar är det etiska. På vilket sätt företag sedan bemöter 

både intressenter i stort men framför allt de grupper av intressenter som är speciellt viktiga för 

företaget hör till den handlande delen. (Deegan, 2002) Intressenterna kan delas in i primära och 

sekundära intressenter. De primära är konsumenter, investerare, leverantörer, anställda och kunder. 

Stat och kommuner tillhör också till denna kategori och förser med infrastruktur och ser till att lagar 

och regler följs. Det finns ett beroende mellan företaget och intressenterna och det är viktigt för 

företaget att lyckas tillfredsställa samtliga. De sekundära kategoriseras efter demografiska, 

kulturella, politiska och samhällsenliga anknytningar. Dessa har inget inflytande på företaget men 

påverkas ändå av dess verksamhet. Det kan till exempel handla om en grupp av människor som 

påverkas av ett företags miljöutsläpp utan att kunna göra något åt det. (Clarkson, 1995) Att skapa 

legitimitet handlar om att se till de förväntningar som finns från olika parter och i legitimitetsteorin 

innefattar det enbart samhället. Därför kompletterar legitimitetsteorin och intressentteorin varandra 

på ett bra sätt eftersom intressentteorin passar in i förhållandet mellan försäkringsbolaget och dess 

intressenter. 
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3.3 REPUTATION RISK MANAGEMENT 

 

Denna nya teori är tänkt till att öka förståelsen för beslutsfattande och samband mellan rapportering 

och kommunikation i syfte att legitimera sig. Bebbington et al. (2008) menar att det finns tillräckligt 

med kritik och debatt i tidigare studier för att se att legitimitetsteorin behöver “lite mer kött på 

benen” för att ge en tillräckligt bra förklaring till varför ett företag hållbarhetsredovisar. Författarna 

kommer därför med RRM som ett förslag till ett nytt perspektiv. (Unerman 2008, s. 363). Adams 

(2008) är dock försiktig och ifrågasätter om RRM verkligen skiljer sig från konventionell 

beskrivning av legitimitet eller enbart tjänar till att förvirra snarare än upplysa. Deephouse och 

Carter (2005) säger att rykte och legitimitet bör skiljas åt och menar att legitimitet är något som en 

organisation antingen har eller inte har. Rykte å andra sidan är en åtgärd som grundar sig i en rad 

olika kriterier som jämförs med andra liknande företag. Rykte är baserat på subjektiva utvärderingar 

av interna och externa målgrupper. Även om rykte kan mätas i många dimensioner (Deephouse och 

Carter, 2005) visar Bebbington et al. (2008) att de flesta studier utgått från finansiell prestanda, 

kvalitetsstyrning, socialt och miljömässigt ansvar, anställdas kompetens och kvalitet på varor eller 

tjänster.  

 

Bebbington et al. (2008), Fombrun och Van Riel (1997) har föreslagit två huvudsakliga perspektiv 

för att förstå rykte. Det ekonomiska/management-perspektivet vinklar rykte som en resurs. 

Sociologiskt perspektiv anser att rykte är en socialt konstruerad dom om integritet och pålitlighet i 

en organisation. Därför anses rykte vara ett resultat av en process för bedömning av företagets 

tidigare prestanda (Deephouse och Suchman, 2008). Management-perspektivet kan tyckas ge en 

lönsam konceptualisering av rykte genom en resursbaserad syn på organisationer. Gynnsamt rykte 

anses vara en strategisk tillgång som företagen kan hantera för att få konkurrensfördelar. ( 

Deephouse och Suchman 2008, Deephouse, 2000; Roberts och Dowling, 2002) McWilliams och 

Siegel (2001) föreslår särskilt att CSR-relaterade aktiviteter skapar ett rykte om att företaget är 

ärligt och pålitligt. Fombrun och van Riel (1997) menar att genom att upprätthålla ett gott rykte kan 

vara ett klokt affärsbeslut eftersom det kan hjälpa till att stå emot framtida rykteschocker. Denna 

teori skulle kunna bidra till en förklaring till varför Folksam hållbarhetsredovisar genom att 

undersöka om det är för att skapa ett bättre rykte gentemot sina konkurrenter. 
 

 3.4 SIGNALTEORIN 

 

I signalteori beskrivs den asymmetriska information som uppstår mellan två parter när olika tillgång 

till information eller olika informationsmängd finns. Teorin bygger på de tre huvudbegreppen 

sändare, signal och mottagare som beskriver den medvetna kommunikationen av information som 

förmedlas mellan parterna. (Zmud, Croes, Shaft & Zheng, 2010) Normalt måste den ena parten, 

avsändaren, som besitter information välja hur den ska kommuniceras eller signaleras ut. Den andre 

parten, mottagaren, väljer därefter hur signalen ska tolkas. Informationsasymmetri kan uppstå 

mellan företag och investerare på grund av att företag besitter information som investerare kan ta del 

av men som är beroende av vad företag väljer att ge ut. Teorin förklarar beteendet hos parterna som 

verkar inom detta informationsflöde. (Connelly et al., 2011) Hållbarhetsarbete är enligt Hahn & 

Kühnen (2013) ett exempel på där information är asymmetrisk och företaget innehar all information 

om det hållbarhetsarbete som utförs samtidigt som företaget avgör vad intressenterna ska få veta. På 

så sätt har företaget också möjlighet att motverka informationsasymmetrin genom sättet att 
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hållbarhetsredovisa. När vi talar om hållbarhetsrapporter som är ett offentligt dokument där företag 

själv väljer den information som delas ut finns risken att enbart de positiva händelserna eller 

aktionerna från företag visas och de negativa utesluts; det så kallade strategiska perspektivet inom 

legitimitetsteorin. Detta leder till sämre information för läsarna. Signalteorin är ett bra stöd i detta 

sammanhang då den beskriver den asymmetriska information som uppstår mellan de som upprättar 

hållbarhetsredovisningen och de som läser den. Det vill säga hur informationen signaleras och hur 

läsaren tolkar det.  
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4 GRI:S PRINCIPER 

Kapitlet ger en ingående beskrivning av organisationen GRI samt kriterier för 

hållbarhetsredovisning genom GRI:s riktlinjer och principer. Principerna ska sedan komma att bli 

utgångspunkter vid analysen av insamlad empiri, som tillhandahålls i nästkommande kapitel. 
 

 4.1 GRI 

 

Att hållbarhetsredovisa handlar om att mäta och presentera vad en organisation gör i sitt arbete för 

hållbar utveckling genom ekonomisk, miljömässig och social påverkan. Det handlar också om att 

visa att organisationen tar ansvar gentemot sina intressenter både inom och utanför organisationen. 

(Global Reporting Initiative, u.å.) De sociala aspekterna kan vidare delas in i arbetsmiljö, mänskliga 

rättigheter, samhällsansvar och produktansvar för att passa finansiella företag bättre (Frostenson et 

al., 2012). GRI:s ramverk fungerar som vägledning för hållbarhetsredovisningens innehåll och hur 

ramverkets olika delar kan användas. Den ekonomiska påverkan innebär organisationens 

ekonomiska påverkan på sina intressenter så som kapitalflöde eller organisationens 

samhällspåverkan som i huvudsak handlar om ekonomi. De ekonomiska aspekterna är viktiga för att 

få en inblick i organisationen och dessas hållbarhetsarbete genom att beskriva hur organisationen 

arbetar med ekonomiskt resultat, marknadsnärvaro och indirekt ekonomisk påverkan. Miljöpåverkan 

handlar om organisationens påverkan på levande och icke levande system. Däribland ekosystem, 

mark, luft och vatten. Det kan till exempel vara hur organisationen tar hänsyn till material, energi, 

produkter och tjänster, utsläpp till luft och vatten samt avfall. Arbetsmiljö baseras på Förenta 

Nationens allmänna standarder om mänskliga, medborgerlig, politiska, ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter, Internationella arbetsorganisationens grundläggande principer och rättigheter i 

arbetslivet samt Wiendeklarationen och dess handlingsprogram inom verksamheten. Mänskliga 

rättigheter baseras på samma faktorer som arbetsmiljö men handlar mer om att en organisationen 

ska visa hur pass mycket mänskliga rättigheter tas hänsyn till vid investeringar och val av 

leverantörer eller underleverantörer. Samhällsengagemang riktar in sig på vad organisationen gör för 

samhället den verkar inom. Det kan handla om hur organisationen berör frågor kring samhälle, 

korruption, politik, konkurrenshämmande aktiviteter samt efterlevnad. Till sist handlar 

produktansvar om att redovisa hur en organisations produkter och tjänster påverkar kunder både 

direkt och indirekt angående hälsa och säkerhet, information och märkning, marknadsföring och 

integritet. (Global Reporting Initiative, 2008) 

 

En redovisning som baseras på GRI:s riktlinjer ska visa vilken tillämpningsnivå företaget utgått 

från. Detta system har nivåerna A, B och C och visar hur stor del av GRI:s ramverk som använts. 

Nivån anges själv av den som upprättat redovisningen. Om en utomstående part bekräftar 

tillämpningsnivån, exempelvis av en revisor eller någon från GRI, tilläggs ett plus efter 

tillämpningsnivån (A+, B+ eller C+). Dock gör GRI ingen granskning av tillämpningsnivåer för att 

tala om huruvida personen uppfyllt kriterierna för bestyrkande. Fördelen med dessa nivåer är att de 

som läser redovisningarna får en uppfattning om hur mycket företag utgår ifrån GRI, och att det ger 

de som redovisar en bild av i vilken utsträckning företaget arbetar för hållbar utveckling och vad 

mer som kan göras, göra det lättare för nybörjare att veta vad första steget är samt att det ger en 

bekräftelse för de som använder riktlinjerna på avancerad nivå. För att få pluset på nivån på en 

hållbarhetsredovisning krävs att (GRI:s tillämpningsnivåer, u.å.): 
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 Den gjorts av en extern part med kompetens inom ämnet, såväl som om sakförhållanden 

som standarder för bestyrkandet 

 Den gjorts på ett sätt som kan förklaras och som dokumenterats 

 Den bedömt om redovisningen gett en bra bild av resultaten  

 Ett uttalande finns tillgängligt för redovisningens läsare 

 

GRI:s tillämpningsnivåer samt vem som gjort bedömningen av den ska tas med i varje rapport. 

Detta för att en redovisning ska kunna godkännas som upprättad enligt GRI. Nivåerna är till för att 

uppmuntra företag och organisationer att arbeta mer för en hållbar utveckling. Dessa ersätter eller 

motsvarar dock inte tredje partens bestyrkande. (GRI:s tillämpningsnivåer, u.å.)  

Revisionsorganet FAR har en rekommendation för hur bestyrkandes uppdrag bör se ut och återfinns 

i RevR6 (FAR, 2013) enligt följande: 

 

“… en revisor granskar informationen i hållbarhetsredovisningen för att fastställa om den uppfyller 

relevanta kriterier. De avsedda användarnas informationsbrev är centralt vid bestyrkandeuppdrag 

avseende hållbarhetsredovisningar.” 

 

Detta betyder att hållbarhetsredovisningen granskas utifrån de kriterier som gäller för det aktuella 

ramverket. Vidare nämns vikten av att ta till vara på det informationsbehov som finns hos 

intressenterna. (ibid) 

 

Innan en hållbarhetsredovisning upprättas är det viktigt att fundera över vilka indikatorer som är 

väsentliga för företaget och branschen som det verkar i. Som exempel kan vi nämna att ett 

klädföretag där tillverkningen sker i länder förknippade med barnarbete är det viktigt att ha 

indikatorer för det området och andra liknande områden. (Frostenson et al. (2012) För vissa 

branscher finns även branschspecifika tillägg framtagna och för denna bransch, enligt Financial 

Service Sector Supplement, innebär det i detta fall med tillämpningsnivåerna följande: 

 

 För att få sätta nivå A måste minst 10 resultatindikatorer och åtminstone en av vardera; 

ekonomisk, social och miljöpåverkan. (GRI, 2008) 

 Redovisa minst 20 resultatindikatorer och åtminstone en från vardera; ekonomisk påverkan, 

miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, organisationens roll i samhället och 

produktansvar för att uppnå B. (GRI, 2008) 

 För nivå C ska varje kärnindikator i G3 samt varje branschspecifik indikator redovisas 

förutsatt att det väsentliga lyfts fram. Detta genom att antingen redovisa indikatorinformation 

eller förklara skälen för att inte redovisa. (GRI, 2008) 
 

4.2 PRINCIPER 
 

För att hållbarhetsredovisningarna ska upprätthålla kvalitet finns principer för vad ett innehåll i en 

hållbarhetsredovisning ska omfattas av. Dessa principer är väsentlighet, kommunikation med 

intressenterna, hållbarhetssammanhang och fullständighet. Utöver dessa finns principer för hur 

redovisningens kvalitet säkerställs genom den information som finns - huruvida den är korrekt och 

hur den presenteras i redovisningen. Balans, jämförbarhet, precision, när redovisningen ska avges, 

tydlighet och tillförlitlighet är principerna för den senast nämnda kategorin. Samtliga tio principer 

finns ingående beskrivet nedan. (Global Reporting Initiative, 2011) 
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4.2.1  Väsentlighet 

 

Redovisningen ska innehålla det som reflekterar organisationens mer betydelsefulla ekonomiska, 

miljömässiga och sociala påverkan för att det ska ha en väsentlig påverkan på organisationens 

intressenters omdöme och beslut. Vad som anses vara väsentlig information är beroende av både 

interna och externa faktorer. Med interna faktorer menas att aspekter utifrån företaget i sig tas upp; 

dess övergripande mål, organisation och strategi men även aspekter som är viktiga för dess 

intressenter; anställda, ägare och leverantörer. Viktiga framgångsfaktorer och risker, företagets 

kärnkompetens och hur det kan bidra till en hållbar utveckling är också exempel på interna faktorer. 

De externa faktorerna lyfter fram hur företaget kan påverkas av områden som externa intressenter 

kan ha på företaget, att företaget kan jämföras med vilka områden andra företag i samma bransch 

redovisar. Andra externa faktorer är lagar och förordningar som är av betydelse för företaget och 

dess intressenter. Här ska även troliga risker och hållbarhetspåverkan som undersökts av kompetenta 

aktörer finnas i beaktan. Allt som faller utanför dessa ramar och faktorer anses som oväsentligt och 

bör utelämnas i redovisningen. (Global Reporting Initiative, 2011) 
 

4.2.2 Kommunikation med intressenter 

 

För denna princip beskrivs att organisationen bör ta reda på intressenternas behov och önskemål för 

att sedan förklara hur organisationen hanterar det ur ett hållbarhetsperspektiv. Vidare beskrivs att 

hänsyn till intressenters förväntningar är viktigt och att det påverkar redovisningens inriktning och 

innehåll. I den finansiella sektorn kan detta vara hur företaget redovisar dess kommunikation med 

primära intressenter i lokalsamhället. Slutligen beskrivs hur en hållbarhetsredovisning som visar hur 

den påverkar olika intressenter får högre trovärdighet och ses som ett ansvarsfullt företag. (Global 

Reporting Initiative, 2011) 

 
 

4.2.3 Hållbarhetssammanhang 

 

Organisationen ska redovisa resultat så att det ger en bred bild av dess hållbara utveckling. Detta 

betyder att företaget ska hålla sig till relevanta hållbarhetsfrågor som kan svara på hur frågor kring 

ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden kan förbättras på platsen den verkar inom både 

lokalt och globalt. Det är av vikt att företaget även presenterar sin syn på hållbar utveckling och 

objektivt visar den information som finns samt att resultat visas som är relevant för branschen det 

tillhör. Till sist ska det även framgå hur hållbarhetstänket hänger ihop med företagets långsiktiga 

strategi, dess risker och möjligheter. (Global Reporting Initiative, 2011) 

 

4.2.4 Fullständighet 

 

Intressenterna ska ha möjlighet att bedöma redovisningens resultat och få en tydlig bild av 

organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan utifrån det organisationen valt att ta 

med i redovisningen. Detta gäller redovisningens innehåll, tidsperioden som avses samt den 

verksamhet som företaget har inflytande över. Ingen relevant information får undanhållas för 

intressenter. (Global Reporting Initiative, 2011) 
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4.2.5 Balans 

 

För att ge en balanserad bild av organisationens övergripande plan är det viktigt att inkludera både 

positiva och negativa sidor av resultatet, och att redovisningen är objektiv och neutral. All 

information som kan tänkas vara betydelsefullt för intressenterna vid beslutsfattning ska redovisas 

och det är viktigt att företaget skiljer på egna tolkningar och fakta. För att minska risker för att 

hållbarhetsredovisningen upprättas enbart för att ge en förskönande bild av företaget finns denna 

princip för att motverka det genom kravet på balans. (Global Reporting Initiative, 2011) 
 

4.2.6 Jämförbarhet 

 

Informationen i redovisningarna ska läggas fram så att det gör det möjligt för intressenter att jämföra 

både över tiden och med andra organisationer. Därför ska organisationen välja vad de ska lyfta fram 

i redovisningarna och på vilket sätt, för att sedan vara konsekventa med sina val. Vid val av 

indikatorer är det därför viktigt att de följer etablerade standarder för hur de mäts och redovisas, 

vilket också gör det enklare för intressenter att jämföra mellan år. Sker förändringar bör tidigare år 

räknas om och förklaras utifrån det. (Global Reporting Initiative, 2011)  

 

4.2.7 Precision 

 

För att intressenter ska kunna göra en bedömning av resultatet är det viktigt att informationen är så 

korrekt och utförlig som möjligt, detta gäller såväl kvantitativ som kvalitativ information. Vid 

kvantitativ information är det viktigt att hålla sig till samma mätmetoder för att felaktiga resultat inte 

ska uppstå men även för att samma beräkningar ska kunna göras på nytt. Kvalitativ information hålls 

sanningsenlig genom saklig och tydlig information som styrks av tidigare redovisad information 

eller liknande underlag. (Global Reporting Initiative, 2011) 

 

4.2.8 När redovisningen ska avges 

 

Det är viktigt för intressenterna att redovisningen är åtkomlig i tid, det vill säga när den fortfarande 

är aktuell, för att de ska kunna ta beslut utifrån informationen i redovisningarna. Alla intressenter 

ska kunna få tillgång till hållbarhetsredovisningen, exempelvis genom företagets hemsida. Ny 

information uppstår under året och för att möta intressenters behov är ett förslag att det redovisas 

kontinuerligt. Uppstår särskilda händelser som bör ligga i intressenters vetskap är det viktigt att det 

finns tillgänglig information om det. (Global Reporting Initiative, 2011) 

 

4.2.9 Tydlighet 

 

Det är organisationens ansvar att göra informationen förståelig, användbar och tillgänglig för de 

intressenter som redovisningen är ämnad för. Med detta menas att det inte ska finnas svårigheter i 

form av termer eller förkortningar för intressenten att läsa innehållet. Inga förkunskaper ska behövas 

varken om organisationen eller kring informationen som ges. (Global Reporting Initiative, 2011) 
 

4.2.10 Tillförlitlighet 

 

Den information som organisationen väljer att använda sig av vid upprättande av redovisningen ska 
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ha den kvalitet och väsentlighet som krävs för att andra ska kunna kontrollera innehållet. 

Tillförlitligheten utgörs av processen för datainsamling, sammanställning, analys och presentation 

av data och att den ska kunna granskas av någon annan, som till exempel en revisor. (Global 

Reporting Initiative, 2011) 
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5 EMPIRI 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av det valda företaget och redogör sedan för insamlad 

empiri.  
 

Nedanstående redovisad empiri är en sammanfattning av Folksams samtliga 

hållbarhetsredovisningar från 2003 till 2012 och baseras på GRI:s aspekter. I sammanfattningarna 

tas information upp där det enligt oss skett någon ny väsentlig händelse för att sedan följt upp 

eventuella förändringar genom åren. 

 

5.1 FOLKSAM  

 

Folksam är ett kundägt företag som grundades 1908 och som under flera varumärken bedriver 

skade- och livförsäkringsverksamheten med fokus på den svenska marknaden. Idag har det 3 500 

anställda med ungefär lika många kvinnor som män. Produkterna som företaget erbjuder 

kategoriseras i områdena pensionssparande, personrisk och sakförsäkring (Folksam, 2012). 

Folksams vision blickar mot hållbarhet: “Folksams vision är en hållbar värld där människor 

känner sig trygga.” (Hållbarhetsredovisning, 2012, s. 3) och detta ska genomsyra allt som görs 

inom verksamheten. Folksams kunder som också är företagets ägare sätter värde på hur företaget 

behandlar hållbarhetsfrågor. (Folksam, 2013) Idén till ett försäkringsbolag uppkom ur en 

försäkringsförening där tanken var att alla ska ha rätt till en försäkring. (Folksam, u.å.) Folksam 

består främst utav Folksam Liv och Folksam Sak som båda är moderbolag och är i huvudsak 

verksamma i Sverige. Folksam Liv är inriktat på livförsäkringar men har också 

pensionsförsäkringar. Folksam Sak har hand om skadeförsäkringar. (Folksam, 2013) Företaget är ett 

av Sveriges ledande försäkringsbolag som försäkrar nästan varannan svensk och har hand om 

pensionen för nära två miljoner individer genom KPA Pension. KPA Pension är dotterbolaget som 

erbjuder etiska placeringar av kunders pensionspengar som går hand i hand med Folksams kunders 

önskemål och ägs idag till 60 procent av Folksam och 40 procent av Sveriges Kommuner och 

Landsting. (Folksam, u.å.) 

 

5.2 FOLKSAMS HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR FÖR ÅREN 2003-2012. 

 

Folksam har hållbarhetsredovisat sedan 2003 och redovisningarna bygger så långt det går på GRI:s 

riktlinjer G3 och granskas externt av revisionsföretaget KPMG sedan 2007. Redovisningen tillämpas 

på applikationsnivå B+. (Hållbarhetsredovisning, 2012) 
 

5.2.1 Ekonomisk påverkan 

 

Folksam förvaltar ungefär 281 miljarder kronor åt sina fyra miljoner kunder vilket gör att 

försäkringsbolaget har stor makt att påverka och förändra samhället på lång sikt för att det ska bli 

mer hållbart och tryggt för varje enskild människa. Folksam använder sig av så kallade etiska 

placeringskriterier som styr vilka företag Folksam investerar i och att det tagits fram kriterier för 

företag som Folksam vill samarbeta med måste uppfylla. Dessa är utformade för att passa visionen 
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och för ett hållbart samhälle genom att ta hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. 

(Hållbarhetsredovisning, 2012)  
 

Enligt Folksam (Hållbarhetsredovisning, 2003) är det ofta lönsamt att investera i företag som 

engagerar sig i miljöarbete eftersom dessa många gånger har förutsättningar att bygga upp ett starkt 

märke samt att de inte blir utsatta vid förändringar av miljölagar på samma sätt som för dess företag 

som väljer att inte göra mycket för miljön eftersom det troligtvis blir stor omställning. Det är inte 

ovanligt att hållbarhetsarbete ger företag effektivitetsvinster eftersom energi och material reduceras 

(Hållbarhetsredovisning, 2003). Ett exempel på det är Folksams reparationer av bilar där det inte 

bara blir en vinst för miljön av att återanvända och reparera istället för att köpa nytt utan även en god 

affär för Folksam. Reparationer har sparat drygt 118 miljoner kronor under 2011 och återanvändning 

har under 11 år sparat 750 miljoner kronor för företaget. (Hållbarhetsredovisning, 2011. 

 

5.2.2 Miljöpåverkan 

 

Folksam ger sina kunder löftet “att alltid sätta miljön i fokus när vi reglerar en skada” enligt 

hållbarhetsredovisning (2003, s.20) genom sina miljöåtaganden. Företaget beskriver att det sätter 

höga miljökrav för att visa att goda arbeten för miljön ger resultat. Folksam anser att den som har 

kunskap och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen till det bättre är också skyldig att göra det. 

(Hållbarhetsredovisning, 2003) 

 

Eftersom Folksam återanvänder begagnade originaldelar, reparerar plastdetaljer och glasrutor så har 

det resulterat i att miljön har belastats i mindre utsträckning än om dessa delar skulle köpas in nya. 

Folksam har utformat en lista över bilar som klarar kraven på hög trafiksäkerhet och låg 

bränsleförbrukning. Den listan är till för att underlätta Folksams egna inköp av bilar men också för 

inköp av bilar som ska hyras ut till kunderna vid bilskador. Som stor beställare kan Folksam ställa 

höga krav på både priser och miljöprestanda. Det ställs också stränga miljökrav på de entreprenörer 

som anlitas vid reparationer av försäkrade hus och bilar. (Hållbarhetsredovisning, 2003) Under 2006 

hade Folksam avtal med drygt 200 byggfirmor, 1 000 bilverkstäder och bildemonterare samt 40 

tvätt- och saneringsföretag. Antal miljökrav har ökat från 2005 till 2006. (Hållbarhetsredovisning, 

2006) Inköp av bilar är något som Folksam värderar högt eftersom det köps in många bilar av 

Folksams underleverantörer som sedan hyr ut till kunderna vid skador. De bilar som företagen väljer 

att köpa är de som kommer köras på vägarna de närmaste 15 till 20 åren. Folksam prioriterar 

leverantörer och produkter som är miljöcertifierade. För att göra det möjligt kräver Folksam från 

2011 redovisning av företagets miljöarbete. (Hållbarhetsredovisning, 2011) 

 

Företaget har också så länge det upprättat hållbarhetsredovisningar använt en resepolicy som innebär 

effektivare bilåkning och styr vilka färdmedel som ska användas. Anställda utbildas i sparsam 

körning vilket gör det mer miljövänligt. Under 2003 resulterade det i att bränsleförbrukningen 

minskade med 10 till 25 procent vilket innebar 30 ton koldioxid mindre i koldioxidutsläpp. 

(Hållbarhetsredovisning, 2003) Under samma år minskade antalet bil- och flygresor vilket 

resulterade i minskat utsläpp. Minskningen har dock Folksam valt att inte redovisa i den tabell som 

varje hållbarhetsredovisning tidigare sammanställt för koldioxidutsläpp.  (Hållbarhetsredovisning, 

2007) Anställda har även krav på färdmedel vid resor inom och utanför landet där de 

rekommenderas att åka tåg så långt det är möjligt. Hur bra kraven följs om vilka färdmedel som bör 

användas har varierat genom åren och vissa år har det resulterat i att företagets koldioxidutsläpp 

ökat. (Hållbarhetsredovisning, 2008). 
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Folksam antydde 2008 att resepolicyn skulle kunna följas än mer strikt om det ges tydligare 

information till medarbetarna. Det nämns inte i hållbarhetsredovisning 2009 om det under året getts 

tydligare information inte heller att Folksam från och med 2009 valt att redovisa resultat av utsläpp 

på ett nytt sätt (se figur 1). Under 2011 och 2012 ökade det totala klimatfotavtrycket men då började 

utsläppen mätas i koldioxidekvivalenter där alla växthusgaser räknas med istället för enbart 

koldioxid. Koldioxidekvivalenter är ett uttryck för hur mycket koldioxid olika växthusgaser 

motsvarar uttryckt i kilogram för att kunna jämföra olika produkters klimatpåverkan med varandra. 

De växthusgaser som koldioxidekvivalenter innefattar är lustgas, metan, (Lantmännen, u.å.) 

koldioxid och sex olika sorter av flourkolväte. (Naturvårdsverket, 2014) Ökningen av utsläpp beror 

också på ökad värmeförbrukning för fastigheter, ökat fastighetsbestånd och fler resor med bil och 

flyg. Samma år räknades också klimatpåverkan från vatten med vilket det tidigare inte gjort. 

(Hållbarhetsredovisning, 2012) 

 

 

Tabell 1. Folksams förändring och absoluta tal i koldioxidutsläpp för resor (bil, flyg och tåg) mätt i ton. Fram 

till 2009 räknas tåg ej med. Det har dock enbart utgjort 0,003 -  2 ton CO2. 

 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CO2 ---- -37 -93 -247 +12 +2 1 933 1 681 1 740 1 967 

 
 

Folksam införde Bra Miljöval-el till sina fastigheter år 2002 vilket gjorde att koldioxidutsläppen 

gick från 220 till 15 ton per år. Det var en minskning med 90 procent. (Hållbarhetsredovisning, 

2003) Koldioxidutsläppen har även minskat genom byte av oljepannor mot pellets 

(hållbarhetsredovisning, 2008) och mot fjärrvärme (hållbarhetsredovisning, 2011) (se figur 2.) Sedan 

2010 använder Folksam enbart el från vindkraftverk. År 2011 blev Folksams bil-, villa- och 

fritidshusförsäkringar godkända för Bra Miljöval vilket innebär att bland annat reparationer ska ske 

på ett miljövänligt sätt, använda begagnade delar samt att investera på ett ansvarsfullt sätt. Folksam 

är det första försäkringsbolaget att bli godkänt. Den ges ut av Naturskyddsföreningen och är enligt 

Folksam “världens tuffaste miljömärkning”. (Hållbarhetsredovisning, 2011, s.16) 

 

 
Tabell 2. Folksams koldioxidutsläpp mätt i ton koldioxid/energiförbrukning mätt i megawattimmar för 

fastigheter från hållbarhetsredovisning 2003-2012. 

 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CO2       2846 2171 2092 2440 
MWh 49789 48798 46186 51995 52474 38277 44171 44101 38537 37851 

 

 

Användningen av begagnade originaldelar och reparationer istället för att ersätta med nytt spar 

även pengar. Under 2004 sparades 62 miljoner kronor genom miljöarbetet. Detta till Folksams 

kunders fördel genom mer konkurrenskraftiga försäkringspremier. (Hållbarhetsredovisning, 2004) 
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Folksam var ett av de 19 första företagen som skrev under FN:s miljöåtagande för försäkringsbolag 

år 1996. Företaget skrev under på att miljömässiga åtgärder kommer att utföras. Ett exempel på 

miljöåtagande är Folksams Klimatindex där Folksam hjälper andra företag att uppmärksamma hur 

stor miljöpåverkan de har. (Hållbarhetsredovisning, 2005) Ett annat är Byggmiljöguiden där Folksam 

informerar kunder om hur de kan bygga och renovera på miljövänligt sätt. Guiden har lämnats ut 

sedan 1999. Under våren 2006 lanserades en nyare version av Folksams Byggmiljöguide som 

redovisar vilka byggvaror och material som är skonsamma mot miljön samt var de tillverkas för att 

hitta närproducerade produkter. Under detta år lanserade Folksam Värmeguiden som gör jämförelser 

av investeringar, driftkostnader och klimatpåverkan för olika typer av värmesystem.  

I guiden finns statistik på vilka värmepumpar som oftare går sönder än andra för att minska 

kostnader för Folksams kunder. (Hållbarhetsredovisning, 2006) 

 

Folksams miljömål är att det ständigt ska förbättras och för att påvisa detta har vissa delar av 

verksamheten miljöcertifierats enligt ISO 14001, en internationellt accepterad standard som utgör 

grunden för fastställande av miljöledning och som kan användas i alla typer av organisationer inom 

alla slags industrier enligt Swedish Standard Institute (2004). De delar som certifierats är bil- och 

byggskador samt trafiksäkerhetsforskningen och är de områden där Folksam mest kan vara med och 

påverka. Nästa miljöcertifiering sägs enligt redovisningen 2003 ska gå till Folksam 

Kapitalförvaltning och i hållbarhetsredovisningen från 2005 skrivs det att “just nu pågår arbetet med 

att miljöcertifiera Folksams Kapitalförvaltning” (s.11). Efterkommande år har det dock inte nämnts 

något mer om certifieringen. 

 

Folksam blev 2006 ett klimatneutralt företag eftersom det minskade växthuseffekten genom att 

plantera ut nya träd med Vi-skogens trädplanteringsprojekt för varje ton koldioxid som släpps ut. 

Planteringarna gjordes då i Mexiko och Uganda och bidrar med såväl ökad ekologisk som social 

mångfald i områdena. Planteringarna görs tillsammans med fattiga bönder som får bättre 

livssituation då de får högre inkomster samt att träden är skuggande och göder marken, vilket gör att 

träd och grödor kan planteras tillsammans. Detta har därefter gjorts varje år men i olika delar av 

världen. Under 2008 fick anställda även chans att välja trädplantering som julgåva.  

  

5.2.3 Arbetsmiljö 

 

Folksam anser att engagemang och arbetsglädje är viktigt hos medarbetarna för att ett företag ska nå 

framgång (Hållbarhetsredovisning, 2003). Medarbetarnas hälsa är en viktig del av det för att 

arbetsplatsen ska fungera bra och för att fokus ska ligga på Folksams mål som är till nytta för deras 

ägare och kunder. (Hållbarhetsredovisning, 2004) Folksam har sedan flera år tillbaka arbetat för 

friskare medarbetare som resulterat i ett färre sjuktal bland både män och kvinnor. För att under ett 

tidigt stadie kunna motverka detta har en rehabiliteringsprocess utvecklats och en minskning av 

antalet sjukskrivna har skett med 120 personer mellan 2006 och 2007. Medarbetare har möjlighet att 

utbildas till hälsoinspiratörer för att stödja och motivera kollegor att delta i friskvårdsarbete som 

hälsoprofilsundersökningar, viktväktarprogram, stresshantering och rökavvänjning. Vad gäller den 

materiella biten granskas inköp av möbler och datorer genom ergonomiska kontroller. För att få en 

tydligare koppling mellan uppsatta mål och medarbetare utförs även utvecklingssamtal. 

(Hållbarhetsredovisning, 2006) Folksam har också ett incidentsprogram där de anställda kan 

rapportera in oönskade incidenter som orsakat eller kan orsaka skada. Här är syftet att se till att det 

inte inträffar igen. (Hållbarhetsredovisning, 2012) 
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Jämställdhet och mångfald är också något Folksam arbetar aktivt med. Målet är att skapa en modern 

företagskultur där olikheter och kompetens värderas på ett affärsmässigt sätt som enligt Folksam 

genererar kundnytta, lönsamhet och en bättre arbetsgivare. Det bedrivs ett utvecklingsarbete inom 

jämställdhet och mångfald där kön, ålder och etnicitet står i fokus och enligt det balanskriterium som 

Folksam använder är målet att ledningsgrupper ska bestå av minst 40 procent av både kvinnor och 

män. Under 2003 var andelen kvinnor 36 procent men de efterkommande åren har balanskriteriet 

uppnåtts. Enligt Folksam är det viktigt att kunna kombinera arbetsliv med familjeliv och därför ska 

båda föräldrarna kunna vara lediga när barn föds eller adopteras. Under 2007 började företaget 

erbjuda alla anställda tre dagar per år som de kan välja att vara lediga (om det passar verksamheten) 

för att ta hänsyn till all personal oavsett kultur och religion som kanske firar högtider på andra dagar 

än de lagda helgdagarna. (Hållbarhetsredovisning, 2007)   

 

Folksam vill ha kompetenta och engagerade medarbetare som kan förmedla företagets värderingar. 

Därför får de med jämna mellanrum gå på interna utbildningar. Folksam har under 2007 gjort en stor 

satsning på utbildning av chefer i coachande ledarskap. Då var dock personalomsättningen på 

säljare hög hos Folksam. Enligt företaget byter folk arbetsplats oftare i branschen nu än tidigare och 

konkurrensen på kompetent personal är stor. Under 2003 anger 80 procent av de anställda att de är 

mycket stolta över att de arbetar på Folksam och personalomsättningen var relativt låg (3, 5 

procent). (Hållbarhetsredovisning, 2003) Fyra år senare är det 69 procent av de anställda som anser 

att verksamheten fungerar bra och då hade personalomsättningen ökat till 7,4 procent. 

(Hållbarhetsredovisning, 2007) Personalomsättningen var under 2012 uppe i 12 procent vilket är 

ovanligt hög inom Folksam (se figur 3).  Enligt Folksam berodde detta på interna omflyttningar och 

återhållsamhet med extern rekrytering under 2010-2011 samt att många går i pension varje år. 
 

 
Tabell 3. Folksams personalomsättning från hållbarhetsredovisning 2003-2012. 

 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 3,5 2,4 2,6 1,7 7,4 8,0 5,6 4,7 8,0 12,0 
 

 

5.2.4 Mänskliga rättigheter 

 

De största brotten mot mänskliga rättigheter sker i länder där branschen kräver många anställda och 

staten är svag. Sådana företag vill Folksam påverka och hjälpa att 

förändra.  (Hållbarhetsredovisning, 2003) För andra året i rad arbetar Folksam med 

jämställdhetsindex där företag undersöks för att se jämställdheten i dessa styrelser ser ut. Det visade 

sig att endast en tredjedel av de anställda var kvinnor och att 34 av 242 svenska företag inte hade en 

kvinna alls i styrelse och ledningsgrupp. (Hållbarhetsredovisning, 2005) Folksam anser att utesluta 

människor på grund av kön, ålder, nationalitet eller på grund av att de tillhör fel nätverk riskerar 

företaget att få lägre lönsamhet på lång sikt. Folksam börjar 2006 att arbeta med FN-initiativet 

Principer för Ansvarsfulla investeringar där det fokuseras på utveckling av bolagsstyrning på 

internationell nivå i syfte att bland annat ta in mänskliga rättigheter i investeringsprocessen. 

(Hållbarhetsredovisning, 2006)  

 

Folksam engagerar sig i flera arbetsgrupper angående frågor om mänskliga rättigheter, miljö och 
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antikorruption, ett av dem är FN-initiativet Global Compact. Folksam har genom aktiv 

bolagsstyrning som mål att inspirera fler företag att ta större ansvar och arbeta mer aktivt med miljö 

och mänskliga rättigheter. Detta gäller även de företag som Folksam samarbetar med och är dessa 

inte villiga att förändra sådant som påverkar miljö och människor negativt så händer det att Folksam 

avslutar samarbetet. Folksam kontaktade under 2007 företag som inte hanterat sina verksamheter på 

ett önskvärt sätt och beslutade att sälja sina innehav i vissa av dessa. (Hållbarhetsredovisning, 2007) 

Samma sak hände 2008 med det utländska bolaget Alstrom på grund av att de stridit mot de 

mänskliga rättigheterna i samband med ett bygge i Sudan. (Hållbarhetsredovisning, 2008) 

 

5.2.5 Samhällsengagemang 

 

Folksams roll i samhället har stor betydelse då företaget på flera sätt försöker hjälpa inte bara sina 

egna kunder utan även enskilda individer som riskerar att få hjärt- och kärlsjukdomar att ändra sin 

livsstil (Hållbarhetsredovisning, 2003).  

 

Något annat som Folksam bidrar med för ett bättre samhälle är att samla in skrotbilar. Runtom i 

Sverige ligger skrotbilar utspridda i naturen som utgör fara för djur, barn och natur genom oerhörda 

utsläpp av miljöfarliga ämnen. Folksam startade år 2000 tillsammans med Håll Sverige Rent ett 

arbete där de samlar dessa skrotbilar och därmed befriar naturen från ämnen som skulle kunna 

orsaka stor skada på miljön. (Hållbarhetsredovisning, 2003) Under dessa år som arbetet pågått har 

det samlats in 130 000 skrotbilar vilket motsvarar 1,3 ton kvicksilver, 936 ton bly och 195 

kubikmeter batterisyra. (Hållbarhetsredovisning, 2007) 

 

Många kunder har varit missnöjda med röt- och mögelangrepp, färgförändringar och krackeleringar 

på sina nymålade fasader så Folksam har låtit göra ett test av Sveriges utomhusfärger. De 

utomhusfärger som testades var de 40 mest sålda i landet och det visade sig att alla utom en färg 

hade någon mögelpåväxt inom loppet av två år. Innan 2006 vill Folksam kunna utöka testet så det 

omfattar 90 procent av alla utomhusfärger i Sverige. (Hållbarhetsredovisning, 2004). Detta mål följs 

dock inte upp i efterkommande hållbarhetsredovisningar. 
 

Folksam bedriver sedan 70-talet trafiksäkerhetsforskning för att förbättra trafiksäkerheten. 

Whiplashskador kostar samhället uppskattningsvis minst fem miljoner kronor varje år.  Målet med 

forskningen är ett långsiktigt hållbart samhälle genom minskade personskador i 

vägtransportsystemet. Det har till exempel bidragit till att whiplashskydd satts in i fler bilar 

(Hållbarhetsredovisning, 2003) Folksam investerade 7,5 miljoner kronor 2004 i forskning och 

utveckling inom trafiksäkerhet. (Hållbarhetsredovisning, 2004) Folksam har även utformat en 

rapport som hjälper konsumenter och företagare att ta reda på vilken bil de bör skaffa ur 

säkerhetssynpunkt. (Hållbarhetsredovisning, 2007) 

 

Motståndskraft är Folksams löfte till kunderna: ”Motståndskraft är allt vi gör för att bidra med ett 

säkrare, tryggare och bättre samhälle.” enligt hållbarhetsredovisning (2005, s.7) Att leva efter sina 

värderingar är viktigt för Folksam och det sprider därför kunskap om sina värderingar till 

medarbetarna för att de sedan ska veta hur de kan förmedla det i kundmötet. Motståndskraften finns 

i två former. Dels i försäkringar och sparformer men också genom arbetet Folksam gör inom 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar samt trafiksäkerhet. (Hållbarhetsredovisning, 2005) 

 

Folksam sammanställer vartannat år en lista över bilar som klarar hårda krav på både säkerhet och 
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bränsleförbrukningen. Denna lista är till stor hjälp såväl för Folksams kunder som för kommuner, 

landsting och stora företag. (Hållbarhetsredovisning, 2006) 

 

Under 2008 delade Folksam ut ett miljöpris på 250 000 kronor till ett klädföretag vid namn Dem 

Collective tack vare dess sätt att visa möjligheten att tillverka kläder som är bra både för miljön och 

för människorna som arbetar med tillverkningen. Under året presenterade regeringen en, enligt 

Folksam, bristfällig mopedproposition. Med anledning till detta anordnade Folksam ett symposium 

och skrev en artikel i DN Debatt som ledde till att flera motioner lades till i riksdagen. 

(Hållbarhetsredovisning, 2008) 

 

Under 2006 blev Folksam som den enda svenska investerare erbjudet att närvara vid utformning av 

FN:s riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö- och sociala frågor och bolagsstyrning. 

Riktlinjerna för dessa kallas Principles for Responsible Investments, PRI, som uppmanar börsbolag 

att göra handlingsplaner med mätbara mål för hur utsläpp av koldioxid ska kunna minskas. För en 

hållbar värld samarbetar Folksam med Institutionella Ägares förening, FN-initiativen Global 

Compact och Principer för ansvarsfulla investeringar. Detta för att driva frågor kring stärkt skydd för 

minoritetsägare, börsbolagens aktiviteter i Sudan, Nigeria och Burma men även att införa 

miljöfrågor, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning vid nya investeringar. Ytterligare ett 

samarbete är med Carbon Disclosure Projekt (CDP) som är ett klimatinitiativ. Tillsammans arbetar 

de för att öka engagemanget för börsbolag att minska den globala temperaturhöjningen. 

(Hållbarhetsredovisning, 2006) I slutet av 2008 publicerade Folksam Shoppingguiden för första 

gången för att hjälpa konsumenter att ställa krav på butiker att ta mer ansvar för miljö och mänskliga 

rättigheter. Tillsammans med Kooperation Utan Gränser har ett projekt startats kring 

mikroförsäkringar för låginkomsttagare i Kenya som täcker hälsa, liv och begravning för hela 

familjen. Målet är att 200 000 familjer ska ha denna försäkring år 2010. (Hållbarhetsredovisning, 

2008) Det målet uppnåddes inte till 2010 utan resultatet blev endast 19 000 familjer. 

(Hållbarhetsredovisning, 2010) 
 

Under 2004 började Folksam bedriva aktiv bolagsstyrning. Ägandet används till att påverka bolagen 

att ta sitt samhällsansvar. Förutom krav på miljö och mänskliga rättigheter i företagens verksamhet 

tas även arbetet med bolagens styrelser upp och hur det ser ut kring styrelsens uppsättning, 

ersättningsfrågor och jämställdhet.  (Hållbarhetsredovisning, 2004) Detta arbete har Folksam fortsatt 

med under efterföljande år. (Hållbarhetsredovisning, 2004-2012) Folksam startade under 2008 

samarbetet Nordic Engagement Cooperation med ett norskt och ett finskt företag där syftet är att 

koordinera bolagsstyrningsaktiviteter mot noterade innehav med avseende på miljö, mänskliga 

rättigheter och övriga ägardialoger. (Hållbarhetsredovisning, 2008) Folksam har under 2011 inom 

aktiv bolagsstyrning utökat regeln om att inte investera i företag som håller på med illegala vapen, 

antipersonella minor och kärnvapen till att utesluta alkohol, samtliga vapen, tobak, kolkraft, 

kärnkraft, uran och företag som kränker mänskliga rättigheter. (Hållbarhetsredovisning, 2011) 

 

5.2.6 Produktansvar 

 

Folksam har varit kundägt i mer än 90 år. Detta har gjort att det inte har funnits några aktieägare 

som krävt överskott och detta har gjort att företaget istället kunnat satsa på det känslomässiga 

engagemanget vilket enligt Folksam innebär att “Intressegemenskap förutsätter en hög grad av 

värdegemenskap.” och att “Gemensamma värden växer sig starka över tid genom delade 

erfarenheter.” (Hållbarhetsredovisning, 2003, s. 10) Det är viktigt för Folksam att förstå kundernas 

behov och kunna utvecklas i takt med att behoven förändras. Om försäkringsbolaget inte skulle ha 
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den förmågan anses det att företaget skulle mista befogenheten att vara kundägt. Med ömsesidigt 

företag innebär det att det är av stor vikt både hur kunderna uppfattar företaget och hur företaget 

uppfattar kunderna. Folksam har en opartisk Kundombudsman som hjälper till att göra kunderna 

nöjda genom att ompröva beslut som kunderna inte är nöjda med angående försäkring och sparande. 

Kundombudsmannen är viktig för att kunna uppnå målet att få branschens nöjdaste kunder. 

(Hållbarhetsredovisning, 2003)  
 

Ytterligare intresse från Folksam att se till kunderna är att det var det första försäkringsbolaget som 

hade kundtjänst på flera språk över hela landet. Detta för att Folksam skulle kunna se till fler 

kunders behov av produkt. Det startades 2003 med kundtjänst på 16 olika språk för att utlandsfödda 

skulle få den försäkring de behöver. (Hållbarhetsredovisning, 2003) I slutet av 2012 hade kundtjänst 

18 olika språk men Folksam planerar att utöka den tjänsten ytterligare. (Hållbarhetsredovisning, 

2012) 

 

5.2.7 Bilder 

 

Samtliga hållbarhetsrapporter innehåller bilder som varierar i storlek, antal och motiv. De flesta av 

tidiga årens rapporter innehåller vissa gånger bilder som täcker A4-sidor (Hållbarhetsredovisning, 

2003-2010) av människor som arbetar, bilder på familjeliv, vardagssysslor och röriga kablar. 

Konkreta exempel är bilder på en man med barnvagn ute i naturen, någon som sitter vid datorn och 

betalar räkningar, ett barn i en matvarubutik, en man med två barn som målar ett hus och en glad 

familj i en bil där samtliga är fastspända med bilbälte. (Hållbarhetsredovisning, 2009) Vissa år har 

avvikande teman som i hållbarhetsredovisning 2003 där det genomgående visas stora bilder på 

anställda som spelar fotboll. Hållbarhetsredovisning 2005 visar hur ett vanligt dygn kan se ut hos 

Folksam med små bilder vid olika tidpunkter där en kvinna står vid en kopiator, anställda sitter vid 

datorer, bilder från fikarummet och två män diskuterande på en parkering (troligtvis utanför 

Folksam). I rapporten från 2007 har bilder som visar hur en vardag kunde se ut 1908 jämfört med 

2008 för att, troligtvis, illustrera vad som förändrats från det år Folksam grundades. Från och med 

2011 ändrades dock denna bildhysteri drastiskt genom att små bilder lades in som var direkt 

relaterade till textens innehåll. (Hållbarhetsredovisning, 2011) Andelen bilder i rapporterna har 

varierat mellan åren som illustreras i tabellen nedan. 

 

 
Tabell 4. Folksams andel bilder från hållbarhetsredovisningarna 2003-2012. 

 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 22,2 2,1 33,3 19,4 35,0 36,2 39,7 22,4 4,8 2,3 
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6 ANALYS 

Vi ställer informationen från insamlad empiri mot principernas riktlinjer för att kunna göra en 

kritisk analys av Folksams hållbarhetsredovisningar och för att bedöma huruvida Folksam följer 

GRI:s principer samt hur väl de följer GRI:s principer över tid. 
  

6.1 VÄSENTLIGHET 

 

Redovisningen ska innehålla det betydelsefulla av den ekonomiska, miljömässiga och sociala 

påverkan för att det ska ha en väsentlig påverkan på organisationens intressenters omdöme och 

beslut både genom de interna och externa faktorerna. De interna faktorerna är exempelvis 

företagets övergripande mål, organisation och strategi men även aspekter som är viktiga för dess 

intressenter. Viktiga framgångsfaktorer och risker, företagets kärnkompetens och hur det kan bidra 

till en hållbar utveckling är också exempel på interna faktorer. De externa faktorerna lyfter fram 

hur företaget kan påverkas av områden som externa intressenter kan ha på företaget, att företaget 

kan jämföras med vilka områden andra företag i samma bransch redovisar. Andra externa faktorer 

är lagar och förordningar som är av betydelse för företaget och dess intressenter. Här ska även 

troliga risker och hållbarhetspåverkan som undersökts av kompetenta aktörer tas i beaktan. 

 

 

Enligt Folksam utförs hållbarhetsredovisningarna för att visa för intressenterna, framför allt för deras 

kunder, vad företaget gör med de pengar som förvaltas åt kunderna. Då är det väsentligt att visa vad 

företaget i sin tur investerar i, företagets interna faktorer. På det sättet är det fördelaktigt för 

kunderna att Folksam har regler om att inte investera i företag som inte lever upp till 

hållbarhetskraven. Det är väsentligt för intressenterna att det framförs vad företaget gör för en 

hållbar utveckling när höga krav sätts på andra företag från Folksam. Folksam har också externa 

faktorer som berör den hållbara utvecklingen utanför företagets huvudverksamhet, exempelvis 

företagets medverkan i att utforma FN:s riktlinjer för internationella investerare. Detta är väsentligt 

eftersom det innebär att Folksam agerar utifrån uttalandet att “Den som har kunskap och möjlighet 

att påverka samhällsutvecklingen till det bättre är också skyldig att göra 

detta”.  (Hållbarhetsredovisning, 2012, s. 30) 
 

Folksam lovar sina kunder att alltid ha miljön i fokus vilket gör det väsentligt att lyfta fram 

företagets miljöpåverkan men också med tanke på att Folksam själv anser att om företag har 

möjlighet att påverka samhället så har det också skyldighet att göra det. Det som kan tyckas vara 

väsentligt för just försäkringsbolag att visa sitt engagemang i att förbättra säkerheten. Det gör 

Folksam genom att ha utformat Shoppingguiden för att människor ska veta vilka bilar som är säkra 

samt genomfört färgtester för att underlätta köp av utomhusfärg. Värmeguiden har också kommit ut 

för att människor ska veta vilken luftvärmepump som är mest lönsam och trafikforskningen har 

företaget satsat mycket på som leder till färre skador i trafiken. Något som också är väsentligt att ta 

upp är sådant företaget gör själv när det sätter krav på andra om medvetenheten kring miljön, 

exempelvis har Folksam resepolicyn som ska göra att de släpper ut mindre koldioxid. Vi vet dock 

inte om det faktiskt gör att utsläppen reduceras i längden eftersom den vissa år har ökat. 

 

Eftersom Folksam anser att det är viktigt att inkludera alla människor, oavsett grupptillhörighet, är 

det väsentligt att ta upp vad företaget faktiskt gör för att förbättra och förebygga jämställdheten både 

inom och utanför Folksam. Folksams mål är att inspirera företag att ta större ansvar och arbeta aktivt 
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med miljö och mänskliga rättigheter. Detta går hand i hand med företagets utlåtande om att de som 

har möjlighet att göra något ska också göra det.  Skulle företagen inte vara villiga att förändra något 

hävdar Folksam bestämt att det får konsekvenser i form av avslutat samarbete. Detta hände med ett 

utländskt bolag vid namn Alstrom som stridit mot mänskliga rättigheter i samband med ett arbete i 

Sudan. Av denna information ger företaget en känsla av trovärdighet då det visas att det besitter 

konsekvens och moral i handlingarna. Detta liknar det moraliska synsättet i legitimitetsteorin som 

enligt Mobus (2005) handlar om att agera på “rätt sätt” utan att det gynnar någon speciell grupp i 

företagets omgivning. En speciell grupp i företagets omgivning innefattas, enligt vår tolkning, av 

företagets primära intressenter; konsumenter, investerare, leverantörer, anställda och kunder. 

Folksams roll i samhället har stor betydelse och företaget försöker hjälpa på flera sätt; för kunder, 

samhället och miljön.  

Folksam sammanställer en lista vartannat år över bilar som klarar hårda krav på säkerhet och 

bränsleförbrukning. Denna lista är väsentlig för företagets interna faktorer eftersom det hör till 

företagets huvudverksamhet och är till stor hjälp såväl för Folksams kunder som kommun, landsting 

och stora företag. Förutom denna erbjuder företaget Bygguiden som underlättar för kunder att följa 

miljövänliga och kvalitetssäkra val och tillvägagångssätt. Att Folksam har en ytterligare guide för 

värmepumpar där pris och kvalitet redovisas för att kunderna ska få bättre kunskap skulle även 

kunna innebära en win-win-situation där företaget, samtidigt som det informerar om vilka 

värmepumpar som är mest lönsamma för kunden i längden kommer färre trasiga värmepumpar 

behöva ersätts. Detta kan dels förklaras genom det sociala kontraktet Deegan (2002) beskriver där 

antagandet om att strategier, inklusive strategier för offentliggörande, används som ett bevis för 

samhället att organisationen försöker uppfylla samhällets förväntningar.  Inte att förglömma är att 

guiderna finns tillgängliga för alla vilket gör att detta också kan handla om att skapa legitimitet från 

samhället för att på så sätt förstärka varumärket och ryktet vilket enligt Hopwood et al. (2010) även 

kan bidra till att företag lyckas locka till sig fler aktörer som kunder, anställda, myndigheter och 

intressenter. 

 

6.2 KOMMUNIKATION MED INTRESSENTER 

 

Organisationen bör ta reda på intressenternas behov och önskemål för att sedan förklara hur 

organisationen hanterar det ur ett hållbarhetsperspektiv. Det påverkar redovisningens inriktning 

och innehåll.  
 

 

Folksams intressenter är kunder, anställda, leverantörer, investerare och konsumenter. Kunderna är 

företagets främsta intressenter och är enligt Folksam intresserade av att försäkringspremien är så låg 

som möjligt samtidigt som deras pengar investeras på etiskt och miljövänligt sätt. Det är ett 

upprepande ämne i samtliga hållbarhetsredovisningar. Kundombudsmannen är en viktig del när det 

handlar om att kommunicera med kunderna angående företagets produkter eftersom denne fungerar 

som ett mellanled mellan kunderna och Folksam samt underlättar för kunderna att uttrycka sina 

åsikter. Företaget har som mål att ha branschens nöjdaste kunder och för att Folksam ska kunna 

uppnå det målet är kundombudsmannen en viktig faktor. 
 

Westermark (2012) anser att flera företag idag tillämpar GRI:s riktlinjer vid upprättande av 

hållbarhetsredovisning. Detta på grund av det intresse av öppenhet och tydlighet om 

hållbarhetsarbete som existerar hos många intressenter. Folksam är aktiv i sitt eget arbete för 
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hållbarhet men är, som tidigare nämnt, även engagerad i hållbarhetssamarbeten med FN och 

Institutionella Ägares Förening där företaget bedriver aktiv bolagsstyrning för att påverka andra 

bolag att ta samhällsansvar. Under 2008 startade Folksam även samarbetet Nordic Engagement 

Cooperation där syftet är att koordinera bolagsstyrningsaktiviteter mot noterade innehav med 

avseende på miljö, mänskliga rättigheter och övriga ägardialoger. Egentligen faller denna stora skara 

av initiativ, och samarbeten utanför försäkringsbolagets ramar för ansvar och intresse och skulle 

därmed kunna sammankopplas med den legitimitetsteorin och det perspektiv som Mobus (2005) 

benämner som institutionell då Folksam genom detta arbete bör följa vissa regler och normer i 

samarbetet med FN. Förväntningar finns troligtvis även hos intressenter med vetskap kring detta 

område och därmed handlar det även om att företaget bör leva upp till förväntningarna för att inte 

det sociala kontraktet ska ta skada som Deegan (2002) förespråkar. Samarbetet med Kooperation 

Utan Gränser i ett projekt kring mikroförsäkringar anser vi mer luta åt ett ryktesskapande håll då 

detta bör falla utanför linjen av förväntningar från både intressenter och samhället. Som stöd av 

RRM kan detta sociala ansvar enligt Bebbington et al. (2008) vara för att skapa bättre rykte. 

 

Istället för miljövänliga inköp kan andra alternativ tillämpas som när företaget använder begagnade 

originaldelar och utför reparationer istället för att köpa nytt. Detta har inte enbart haft ett gott syfte i 

hållbarhetsarbete och miljösynpunkt utan har även sparat in 750 miljoner kronor under det 11-åriga 

arbetet. Kunderna är de primära intressenterna eftersom de är ägarna i företaget och Ax et al. (2005) 

förklarar om vikten av att tillfredsställa dem och skapa förtroende. Förtroendet uppstår genom en 

god information till intressenterna och motsvarar i detta fall den information som finns i 

hållbarhetsrapporterna. Eftersom företaget är kundägt ska pengarna gå tillbaka till kunderna i form 

av lägre premier vilket Folksam uttalat löpande i redovisningarna att de gjort. Frågan kan ställas på 

vilket sätt detta utförs. Det finns ingen information om i vilken omfattning eller hur kunderna 

informeras om hur pengarna går tillbaka till kunderna. Detta kan kopplas till signalteorin som Hahn 

& Kühnen (2013) beskriver som asymmetrisk information som råder mellan två parter då ena, här 

Folksam, besitter mer information om hur vinsten fördelas och hur informationen om det ska ges ut 

till den andre parten - kunden.   

 

Under 2007 började Folksam erbjuda all personal tre dagar extra ledighet under året så att anställda 

ska ha möjlighet att till exempel fira högtider under andra tillfällen än de som är fastställda eller 

anställda som av annan orsak vill begära ledigt har möjlighet att ta den ledigheten när det passar 

dem. Folksam gör detta dels för att se till sina anställdas trivsel, som enligt Clarkson (1995) är de 

primära intressenterna, och stöds av intressentteorin av den etiska delen som beskriver sättet företag 

bemöter intressenter, dels genom att visa utåt att de arbetar med jämställdhet i samhället som styrks 

av legitimitetsteorin och det sociala kontraktet. En studie av Adams (2002) visade att de viktigaste 

orsakerna till att företag introducerar arbetet med hållbarhetsredovisningar är på grund av 

påtryckningar från samhället. Folksam hävdar att anställda oavsett kön eller etnisk bakgrund ska 

känna sig trygga i ett arbete hos företaget och därmed kan det ses som påtryckningar som är viktiga 

att hantera på bästa sätt. Anställda erbjuds utbildningar till hälsoinspiratörer och för den fysiska 

hälsan tillhandahålls alltid ergonomiska kontorsmöbler.   

 

Enligt den insamlade empirin är Folksam noga med att poängtera dess etiska placeringar genom 

samarbetet med FN-initiativet Principer för Ansvarsfulla Investeringar som styr vilka företag som 

ska investeras i. Eftersom detta är något som kunderna efterfrågar styrker detta kundfokus, som är 

företagets primära intressenter (Clarkson, 1995), vad Ax et al. (2005) berättar om vikten av att 

tillfredsställa intressenters krav. Eftersom Folksam är ett kundägt företag förklaras denna 
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intressenttillfredsställelse också av Deegan et al. (2007) om huruvida företag med viktiga 

intressenter bör omringas av förtroende genom god information.  

 

Folksam har olika index för bland annat jämställdhet, klimat och tjänstebil. Dessa 

samhällsengagemang tolkar vi som ett sätt att visa att företaget vill göra gott och sänka kostnader för 

samhället. Hur etiska delar av intressentteorin står för företagets tänkta bemötande mot intressenter 

styrks av Deegan (2002). 
 

Enligt Gobble (2012) anser företag att hållbarhet bidragit till bättre lönsamhet och samtidigt blivit en 

del av företags affärsverksamhet. Folksam investerar i forskning och utveckling av trafiksäkerhet där 

målet är att det ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom färre personskador i 

vägtransportsystem. Detta borde leda till färre skadeersättningar och besparingar för företaget som 

kan ge lägre premier till kunder. Här handlar det än en gång att se till kunders intresse. Detta stöds 

bland annat av intressentteorin som beskriver om hur viktigt det är för företag att tillfredsställa 

intressenternas krav samt den balansgång som finns mellan vad intressenterna bidrar med till företag 

och hur företag belönar intressenterna. (Ax et al, 2005). 
 

6.3 HÅLLBARHETSSAMMANHANG 

 

Organisationen ska redovisa resultat samt sin syn angående hållbar utveckling så att det ger en 

bred bild av hur frågor kring ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden kan förbättras på 

platsen den verkar i både lokalt och globalt. Det ska även framgå hur hållbarhetstänket hänger 

ihop med företagets långsiktiga strategi, dess risker och möjligheter.  

 

 

För Folksam är det relevant att engagera sig i en hållbar utveckling både inom och utanför 

verksamheten. Folksam arbetar för att förbättra samhället både för nuvarande och potentiella kunder 

men även utanför landet är det viktigt med samarbeten med tanke på att Folksam talar mycket för 

mänskliga rättigheter i världen. I hållbarhetsredovisningarna beskrivs hållbarhetsarbete som berör 

många olika områden både inom och utanför verksamheten vilket också blir tydligare att se när vi 

enligt GRI delat upp detta arbete i aspekter. Exempel på det är miljöpåverkan som inkluderar 

Folksams många sätt att arbeta för miljön och mänskliga rättigheter som beskriver dess engagemang 

som sker både i och utanför landet. Folksam är även noga med att nämna sin vision kontinuerligt i 

redovisningen och på vilket sätt hållbarhetsarbetet hänger ihop med visionen. 

 

De positiva effekterna med hållbarhetsredovisning är att det kan verka som en drivkraft för 

ledningen eftersom det kan underlätta analysen av den egna verksamheten på olika sätt som 

exempelvis en informationskälla för energikostnader hos företaget och på så sätt kunna åtgärda det 

för att på lång sikt bli mer hållbart och effektivt. (Luken & Stares, 2005) För att hålla nere 

energikostnader använder Folksam el från vindkraftverk till alla fastigheter och kontor och ser till att 

inköp ska vara miljöcertifierade. Bra Miljöval-el har tillförts till alla fastigheter vilket gjort att 

koldioxidutsläppen minskat. Andra metoder som företaget använder för att hålla nere kostnader och 

samtidigt motverka koldioxidutsläpp är dess resepolicy.  

 

Även om företaget ger mindre utsläpp så släpps alltid någonting ut och för att kompensera detta 

valde företaget att bli ett klimatneutralt företag för några år sedan. Dessa miljöutsläpp som andra 

grupper av människor påverkas av kategoriseras enligt Clarkson (1995) som sekundära intressenter. 
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Det klimatneutrala beslutet kan ses som legitimt ur en samhällelig synvinkel eftersom 

legitimitetsteorin säger att företaget ska leva upp till de normer som finns hos samhället och med 

tanke på att syftet med hållbar utveckling är att skapa en eftertanke till kommande generationers 

möjligheter att ta del av de resurser som inte är oändliga (Frostenson, Helin & Sandström, 2012) bör 

det tas i beaktan för ökad legitimitet. Det kan även ur annan synvinkel styrkas av RRM-teorin där 

det snarare handlar om att företaget vill skapa bättre rykte. Det finns en liten skillnad mellan dessa 

teorier som är att rykte är en subjektiv utvärdering där jämförelser görs med andra företags insatser 

(Deephouse & Varter, 2005) vilket skulle kunna vara tanken med handlingen. Folksam skriver i 

hållbarhetsredovisningen 2012 (s.30) att “Den som har kunskap och möjlighet att påverka 

samhällsutvecklingen till det bättre är också skyldig att göra detta” som kan skapa förväntningar på 

företaget från samhället och det borde på så vis påskynda företaget i arbetet att leva upp till det för 

att inte förlora sin legitimitet. 
 

Under 2008 delade Folksam ut ett miljöpris på 250 000 kronor till ett klädföretag för dess 

miljövänliga arbete. Under samma år presenterade regeringen en, enligt Folksam, bristfällig 

mopedproposition och med anledning av det anordnade Folksam ett symposium och skrev en artikel 

i DN Debatt som ledde det till att flera motioner lades fram i riksdagen. Avsikten med ovannämnda 

kan vara att skapa goda relationer till sina intressenter som Westermark (2012) beskriver. För tre år 

sedan beslutade företaget att inte investera i verksamheter som innefattar illegala vapen, 

antipersonella minor och kärnvapen samt att utesluta företag kopplade till alkohol, samtliga vapen, 

tobak, kolkraft, kärnkraft, uran och företag som kränker mänskliga rättigheter. Detta kan ses som ett 

gott ansvarstagande som också enligt Westermark (2012) har till syfte att kunna skapa bättre 

relationer till intressenter men det kan också kopplas till att inte förlora legitimitet då säkerligen 

stora förväntningar finns på företaget med tanke på dess engagemang och samarbeten med bland 

annat FN. 

Arbeten för naturen innefattar bland annat att samla in skrotbilar tillsammans med Håll Sverige Rent 

för att bevara naturen. Aktivt arbete för miljön och därmed ett gott arbete för det samhälle vi alla 

lever i visar hur även de sekundära intressenterna visas hänsyn. Dessa intressenter har inget 

inflytande över företaget men påverkas ändå av företags miljöutsläpp utan att kunna göra något åt 

det. (Clarkson, 1995) 

 

6.4 FULLSTÄNDIGHET 

 

Intressenterna ska ha möjlighet att bedöma redovisningens resultat och få en tydlig bild av 

organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan utifrån det organisationen valt att 

ta med i redovisningen. Detta gäller redovisningens innehåll, tidsperiod samt den verksamhet som 

företaget har inflytande över. Ingen relevant information får undanhållas för intressenter.  

 

 

Bedömning av resultat utifrån den information som anges är möjlig i de miljömässiga och sociala 

aspekterna men i den ekonomiska framförs enbart resultat på olika sätt genom åren i 

hållbarhetsredovisningarna. Hahn & Kühnen (2013) beskriver hur hållbarhetsarbete är ett exempel 

på signalteorin där informationen är asymmetrisk eftersom företaget har all information om det 

hållbarhetsarbete som utförs samtidigt som det bestämmer vad intressenterna får ta del av. Den 

ekonomiska aspektens framförande i Folksams hållbarhetsredovisningar kan därmed styrkas av 

denna typ av teori då det skiljer sig i vilken information som tas upp, på viket sätt det framställs 
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samt var i hållbarhetsredovisningarna det hittas vilket försvårar att få en bild av hur det ser ut på 

lång sikt. 
 

Under 2008 ökade företagets utsläpp då bristande information fanns kring vilka färdmedel anställda 

skulle använda och i hållbarhetsredovisningen påpekas det att resepolicyn skulle kunna följas mer 

strikt om medarbetarna erhöll tydligare information. Det nämns dock inte i hållbarhetsredovisning 

2009 om det under året blivit någon förbättring kring det. Detta är bristfällig information och kan 

kopplas till den signalteorin där (Connelly et al., 2011) förklarar hur asymmetrisk information 

mellan företag och intressent uppstår, eftersom det inte visas någon form av uppföljning i 

hållbarhetsredovisningen för 2009 och vad det i sådana fall resulterade i. 
 

Rapporterna är i det stora hela detaljerade och ger en känsla av fullständigt innehåll men det kan 

också vara så att Folksam i vissa fall undanhåller information som det inte vill att läsarna ska ha 

vetskap om. I hållbarhetsredovisningen 2003 ges det antydan till detta då Folksam lyfter fram att 

deras nästa miljöcertifiering ska gå till Folksam Kapitalförvaltning och i redovisningen från 2005 

skrivs det att “just nu pågår arbetet med att miljöcertifiera Folksams Kapitalförvaltning” (s.11). 

Efterkommande år har det dock slutat nämnas helt. Detta leder till att det inte går att följa med i 

händelserna och utläsa resultatet som läsare. Samma problem uppstår vid uppföljning av resultatet i 

testen av utomhusfärger. Till en början nämns att målet är att 90 procent av alla Sveriges 

utomhusfärger ska testas för att sedan nämna att testet utökats med fem nya färger som inte säger 

någonting om andelen. Genomgående för denna princip om fullständighet styrks av signalteorin. 

 

6.5 BALANS 

 

För att ge en balanserad bild av organisationens övergripande plan är det viktigt att inkludera 

både positiva och negativa sidor av resultatet samt att redovisningen är objektiv och neutral. All 

information som kan tänkas vara betydelsefull för intressenterna vid beslutsfattning ska redovisas 

och det är viktigt att företaget skiljer på egna tolkningar och fakta. För att minska risker för att 

hållbarhetsredovisningen upprättas enbart för att ge en förskönande bild av företaget finns denna 

princip för att motverka det genom kravet på balans.  

 

 

I Folksams hållbarhetsredovisningar nämns i stort sett enbart positiva sidor av resultatet och ytterst 

få gånger nämns de negativa. När negativa vinklar väl nämns antyds det oftast att det beror på yttre 

faktorer och inte något som företaget kunnat styra över. Det kan till exempel handla om att Folksam 

vill dra ner elförbrukningen vilket har varit ett mål i många år men som ofta är högre jämfört med 

föregående år. Detta sägs bland annat bero på “den ovanligt kalla vintern”.  
 

Folksam är delaktigt i Kooperation Utan Gränser och har startat ett projekt för låginkomsttagare 

kring mikroförsäkringar. Målet var att 200 000 familjer skulle vara försäkrade under 2010. Endast 

19 000 familjer blev dessvärre resultatet under 2010. Detta radikala misslyckande borde ha 

diskuterats mer och frågor kring varför målet inte uppfyllts borde besvarats. För läsare som inte tagit 

del av hållbarhetsredovisningen från 2008 är detta misslyckande omöjligt att känna till. GRI:s 

principer om en balans mellan positiva och negativa resultat uppfylls inte i detta avseende. 
 

I hållbarhetsredovisningen från 2003 står det att kundtjänsten erbjuds på 16 olika språk och detta 
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anser företaget är något som ska utökas väsentligt genom satsningar på det området. 10 år senare 

nämns i ett mycket positivt utlåtande i hållbarhetsredovisningen för 2012 att kundtjänst är tillgänglig 

på 18 olika språk. Det kan dock ifrågasättas om detta resultat är något som företaget är nöjt med 

efter en sådan lång tid av satsningar.  
 

 

Bilderna är i samtliga redovisningar varierande - allt ifrån inga bilder till att innehålla 40 sidor vilket 

motsvarade drygt en tredjedel av en hållbarhetsredovisnings innehåll. Vad bilderna illustrerar är 

också varierande. I hållbarhetsredovisningen från 2003 visade företaget när anställda spelade fotboll 

för att ett annat år visa hur en vardag såg ut 2008 i jämförelse med 1908. Dessa varierande motiv 

och omfattning av bilder gör det svårt att få en förståelse för vad Folksam vill säga, speciellt när 

bilderna inte verkar följa någon röd tråd mellan åren. 
 

För att hållbarhetsredovisningarna ska hålla tillräckligt hög nivå finns principer för vad innehållet i 

en hållbarhetsredovisning ska omfattas av och vikten av att nämna väsentlig information och 

händelser kring huvudaspekter. Dessa tas alltid upp i hållbarhetsredovisningarna även om 

uppdelningen ibland kan vara missvisande och otydlig. Det är även viktigt att kunna jämföra 

företagets resultat genom åren och att finna en balans kring hur det redovisar positiva och negativa 

händelser. De få gånger negativa vinklar alls tas upp förklaras de av yttre faktorer. Exempelvis den 

uppföljning av uppsatta mål som inte nåtts vilket nämndes tidigare. Detta är bristfällig information 

från företagets sida och signalteorin förklarar detta genom den asymmetriska information som 

uppstår sådana gånger. Den bristfälliga informationen kan dock förklaras av en rädsla för att 

publicera för mycket negativ information. Å ena sidan kan det skapa en känsla för läsarna att 

hållbarhetsrapporten är trovärdig och att resterande innehåll också bör vara det, å andra sidan kan 

det enligt Hopwood, Unerman och Fries (2010) ge motsatt effekt om den negativa informationen på 

något sätt skulle skada företagets varumärke då det är svårt att få tillbaka förtroende efter det. 

 

6.6 JÄMFÖRBARHET 

 

Informationen i redovisningarna ska läggas fram så att det är möjligt för intressenter att jämföra 

både över tiden och med andra organisationer. Därför ska organisationen välja vad de ska lyfta 

fram i redovisningarna och på vilket sätt, för att sedan vara konsekventa med sina val. Sker 

förändringar borde tidigare år räknas om och förklaras utifrån det.  

 

 

Varje enskild hållbarhetsredovisning ger intryck av att de är innehållsrika och att det skulle vara lätt 

att jämföra text och siffror som redovisas i rapporterna. Efter att ha granskat och jämfört rapporterna 

noggrant inser vi dock att rubriker har ändrats och delar av texten flyttats till andra rubriker samt sätt 

att mäta ändrats vilket gör det svårt att jämföra hållbarhetsredovisningarna över år. Ett exempel på 

där Folksam inte är konsekvent är de ekonomiska resultaten där de ibland visas under rubriken 

Ekonomi och andra gånger är de utspridda i hela redovisningen. Miljöcertifiering av Folksams 

Kapitalförvaltning förväntades att fås under 2003. I hållbarhetsredovisningarna 2005 kunde vi läsa 

att ett arbete för detta fortfarande pågick. Följande år nämns dock detta inget mer.  
 

Folksam testar utomhusfärger och lyfter fram detta i miljöavsnittet vilket vi anser lite märkligt 

eftersom det mer handlar om kundnytta än miljö. Den skada utomhusfärgerna kan ge är 

krackeleringar, mögel- och rötangrepp som påverkar kunderna i högre grad än miljön. Något som 
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Folksam 2004 också velat göra är att utöka dessa tester på utomhusfärger genom att testa 90 procent 

av alla på den svenska marknaden. Resultatet av detta lyfts fram 2007 genom att poängtera att fem 

ytterligare färger testats. Detta säger ingenting om andelen och än en gång betyder detta att en läsare 

som inte tagit del av tidigare redovisningar får en bild om att detta skulle vara något positivt i just 

ökningen av färgtester men som egentligen enbart är resultat som inte går att jämföra mellan år. Det 

kan även vara så att Folksam lyckats uppnå det 90- procentiga målet genom utökningen men detta 

kan man ändå inte veta på grund av det nya mätmåttet. 
 

Bilder har utgjort en stor del av hållbarhetsredovisningarna som kan tolkas som ett sätt att 

marknadsföra rapporterna eller fånga upp läsares intresse. Andelen bilder från 2003 till 2010 hade 

en genomsnittsandel på 31 procent vilket är ett mycket högt innehåll av bilder i jämförelse med 

efterkommande år där snittet endast var 3,5 procent. Den höga procentandelen skulle kunna tolkas 

som att Folksam använder färgglada bilder för att locka till sig fler läsare till sina 

hållbarhetsredovisningar; som en PR-handling av att skapa ett gott rykte. (Adams, 2008 genom 

O´Dwyer, 2003) Det skulle också kunna betyda att företaget vill fylla ut rapporterna för att ge ett 

bra första intryck av att hållbarhetsarbetet är omfattande. 

 

6.7 PRECISION 

 

Informationen ska vara så korrekt och utförlig som möjligt för att intressenter ska kunna göra en 

bedömning av resultatet. Det är viktigt att hålla sig till samma mätmetoder för att felaktiga resultat 

inte ska uppstå men även för att samma beräkningar ska kunna göras på nytt och att informationen 

är sanningsenlig genom saklig och tydlig information som styrks av tidigare redovisad information 

eller liknande underlag.  

 

 

Företaget lämnar bra uppgifter om utsläpp av bil, flyg och tåg och hur förändringarna ser ut förutom 

när sättet att redovisa resultat förändrades. Detta kan tala för att precision även borde gälla fler 

områden. Folksam ändrade under 2009 resultatmått från att visa förändring av ton koldioxidutsläpp 

till att skriva ut totalsumman vilket försvårade möjligheten att göra bedömningar av resultaten för 

färdmedel. Om ändringar skett i mätinstrument eller möjligheten till att själv kunna bedöma vad som 

skett inte går ska, enligt GRI:s principer, tidigare års resultat räknas om. Detta har inte gjorts utan 

kommentarer har istället lämnats om att det är omöjligt att jämföra. 

 

6.8 NÄR REDOVISNINGEN SKA AVGES 

 

Alla intressenter ska kunna få tillgång till hållbarhetsredovisningen under tiden då den fortfarande 

är aktuell för att de ska kunna ta beslut utifrån informationen i redovisningarna. Ny information 

uppstår under året och för att möta intressenters behov är ett förslag att det redovisas kontinuerligt. 

Uppstår särskilda händelser som bör ligga i intressenters vetskap är det viktigt att det finns 

tillgänglig information om det.  

 
 

Här är det svårt att veta när företaget publicerat hållbarhetsredovisningarna under åren eftersom det 

inte framgår publiceringsdatum i hållbarhetsredovisningarna. Det är ett av GRI:s krav att rapporterna 
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ska lämnas in i tid men eftersom Folksam inte utger någon information om publiceringsdatum kan vi 

heller inte bedöma det. 

 

6.9 TYDLIGHET 

 

Det är på organisationens ansvar att göra informationen förståelig, användbar och tillgänglig för 

de intressenter som redovisningen är ämnad för. Med detta menas att det inte ska finnas 

svårigheter i form av termer eller förkortningar för intressenten att läsa innehållet. Inga 

förkunskaper ska behövas varken om organisationen eller kring informationen som ges.  

 

 

Folksams hållbarhetsredovisningar är utformade så att de är lättlästa och lättbegripliga trots att ingen 

av oss till en början varit särskilt insatta i varken Folksam eller hållbarhetsredovisning. Det är 

uppdelat i mindre stycken med underrubriker och ibland bilder till texterna vilket gör att sidorna inte 

upplevs ansträngande att läsa. 

 

6.10 TILLFÖRLITLIGHET 

 

Den information som organisationen väljer att använda sig av vid upprättande av redovisningen 

ska ha den kvalitet och väsentlighet som krävs för att andra ska kunna kontrollera innehållet. 

Tillförlitligheten utgörs av processen för datainsamling, sammanställning, analys och presentation 

av data och att den ska kunna granskas av någon annan, som till exempel en revisor.  

 

 

Eftersom hållbarhetsredovisningarna är granskade av revisorer och därmed är graderade med ett plus 

på tillämpningsnivån så ska informationen kunna anses som tillförlitlig. Så är dock inte fallet med 

tanke på att Folksams hållbarhetsredovisningar inte följer GRI:s principer som de borde utan har 

många brister som vi konstaterat i principerna ovan. 

  



38 
 

7 SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

Här presenteras uppsatsens slutsatser av principer från analysen. Slutdiskussionen presenteras 

även och innehåller resonemang kring rapporten ur en självkritisk synvinkel. Förslag till framtida 

forskning ges utifrån studien samt egna åsikter kring problematiken. 

 

7.1 SLUTSATS  

 

Syftet för denna studie var att få en ökad förståelse för hållbarhetsredovisning i finansbranschen 

genom en beskrivning och kritisk analys av Folksams hållbarhetsredovisningar och därigenom bidra 

till en ökad förståelse av hållbarhetsredovisning i finansbranschen. 

 

Folksam har haft ett bra miljötänk redan innan starten av hållbarhetsredovisningarna och det kan 

antas vara tecken på att det skulle kunna vara en del av företagskulturen och dess värderingar. Enligt 

hållbarhetsredovisningarna gör företaget mycket för hållbar utveckling. Tankarna för oss dock till 

varför företaget väljer att rapportera detta. Visst kan det vara av intresse att öppna ögonen för 

intressenter för vikten av att arbeta för hållbar utveckling och för att undvika misstankar kring att 

rapporteringen sker i marknadsföringssyfte eller av ryktesskapande skäl borde anledningen till 

rapporteringen vara att företaget har en strävan av att hjälpa andra företag i arbetet för hållbarhet. 

Detta borde ske genom vägledningar på något sätt vilket vi däremot inte sett i någon av rapporterna. 

Folksam har detaljrika hållbarhetsredovisningar vilket gör att det är svårt att urskilja vad företaget 

inte tar upp då fokus hamnar på just detaljer. Exempel på sådant är övergripande mål och risker som 

påverkar företaget utifrån, så kallade externa faktorer, som är väsentligt att ta upp i 

hållbarhetsredovisningar. Angående Folksams brister i att framföra mål har vi tidigare nämnt i 

arbetet och är något som borde förbättras för att skapa och uppfylla principen balans. Vad gäller 

frånvaron av riskbedömning i rapporterna skulle det eventuellt kunna bero på att Folksam är ett 

konkurrenskraftigt och stabilt företag som är engagerat i många aktiviteter både inom och utanför 

landet och att det på så sätt inte finns några risker att nämna i rapporterna. Någon form av risk finns 

det dock säkert för Folksam, även om det skulle vara ett fåtal eller att de är små, så hade det dels 

visat att Folksam tagit hänsyn till riskbedömningen dels ger det läsaren en bild av hur väl principen 

balans följs. Vi bedömer att Folksam därmed inte nämner allt som är väsentligt eftersom 

försäkringsbolaget missar att ta upp något om övergripande mål som hör till interna faktorer och 

risker utifrån, som är exempel på externa faktorer. Trots att balansen mellan positiva och negativa 

sidor över lag kan ses som bristande kan det vara bra att ha i åtanke att det kan ha berott på yttre 

faktorer som att den “ovanligt kalla vintern” (Sveriges radio, 2010) påverkade energiförbrukningen 

ett år. Att mål inom antal försäkrade människor inte blivit uppnådda inte nämnts som ett nederlag i 

måluppfyllelse och istället lyfta fram antalet som blivit försäkrade kan delvis bero på ett enkelt 

misstag av de personer som upprättat hållbarhetsredovisningen eller på att företaget helt enkelt gjort 

ett medvetet val i att inte redovisa det. Detta framgick i analysen som ett sätt att strategiskt 

manipulera information som Mobus (2005) beskriver. Principen om att skapa balans mellan positiva 

och negativa händelser kräver denna transparens i negativa utslag. 
 

Folksam är som de flesta företag beroende av sina kunder. I detta fall är företaget dessutom kundägt 

vilket gör att kundernas intresse blir än mer viktigt då det är beroende av att uppfylla de 

förväntningar och behov som finns hos försäkringsbolagets tjänster. Dessa krav kan vara att 

premien inte ska vara för hög eller att verksamheten sköts på ett miljövänligt och etiskt sätt. 

Intressenter som anställda och leverantörer verkar Folksam ha bra kommunikation med och 
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engagemanget där är högt. Försäkringsbolaget är månt om att kunder ska få det de efterfrågar och 

att de är nöjda med vad de får då Folksam utför kundnöjdhetsundersökningar och har en 

kundombudsman som visar hur nöjda kunderna är. På detta sätt tycks försäkringsbolaget intresserat 

av att ständigt förbättras. Företagets anställda nämns ofta och engagemanget verkar högt för deras 

trivsel och känslan av att bli väl omhändertagna. Underleverantörer är också intressenter som 

kontinuerligt nämns i hållbarhetsredovisningarna men där handlar det mer om de krav som ställs på 

dem och hur de granskas av Folksam. 
 

Inom principen hållbarhetssammanhang har Folksam fördelen att skriva detaljerat kring allt det 

engagerar sig i eftersom det gör att informationen uppfattas som informationsrik, lätt att jämföra och 

granska men när vi tittat närmare på resultaten har vi upptäckt att den ibland redovisas på olika sätt. 

Många gånger gick det bra att jämföra från ett år till ett annat men ska man göra som vi gjort nu; att 

undersöka hållbarhetsredovisningarna under flera år i följd har Folksam misslyckats flertalet gånger 

i att framföra resultatet för att detta ska vara möjligt. Egentligen faller en så stor skara av initiativ 

och samarbeten som Folksam har utanför ramarna för ansvar och intresse, och skulle därmed kunna 

sammankopplas med den legitimitetsteori samt det perspektiv som Mobus (2005) benämner som 

institutionell då Folksam genom detta arbete bör följa vissa regler och normer i samarbetet med FN. 

Förväntningar finns troligtvis även hos intressenter med vetskap kring detta område och därmed 

handlar det även om att företaget bör leva upp till förväntningarna för att inte det sociala kontraktet 

ska ta skada som Deegan (2002) förespråkar. Klimatneutraliteten, samarbetet med Kooperation Utan 

Gränser och Håll Sverige Rent har vi analyserat huruvida det är av välvilja och för ett gott 

ansvarstagande dessa arbeten bedrivs eller om det snarare handlar om att marknadsföra företaget och 

skapa ett bättre rykte. Det kan tyckas falla utanför linjen av förväntningar från både intressenter och 

samhället och med stöd av RRM kan detta sociala ansvar enligt Bebbington et al. (2008) vara för att 

skapa ett än bättre rykte. 
 

Folksam redovisar flertalet samarbeten, projekt, prisutdelningar och guider för miljövänliga 

investeringar och tillvägagångssätt som faller under principen väsentlighet som beskriver hur 

betydelsefull ekonomisk, miljömässig och social påverkan företaget har. Detta kan generera 

legitimitet i sättet att engagera sig både i Sverige och utomlands. En hållbarhetsredovisning som 

visar hur den påverkar olika intressenter får högre trovärdighet och leder till att företaget ses som 

ansvarsfullt. Rapporterna ger i helhet en känsla av trovärdighet men våra tankar leder även till hur 

en del information kan rapporteras för att det ska låta bättre än vad det nödvändigtvis är. Detta på 

grund av att redovisningarna är offentliga dokument och signalteorin stödjer våra tankar kring hur 

asymmetrisk information kan uppstå mellan parter där tillgängligheten av information är olika. 

Jämförbarhet och resultat är svårt att mäta och i vissa fall omöjlig då sättet att mäta förändringen av 

koldioxidutsläpp ändrades under 2009. Ett annat exempel är att det inte framgår hur kunder 

informeras om sänkning av försäkringspremierna i takt med att kostnadseffektiviteten ökar. Det 

vore intressant att kunna ta reda på detta med tanke på de stora besparingarna Folksam gör genom 

att välja billigare alternativ vid reparationer och återanvändning och vid val av färdmedel som inte 

bara minskar koldioxidutsläpp utan också onödiga kostnader. Det skulle också vara intressant att 

veta hur kunder informerats om detta. Folksam upprepar att företaget är kundägt där kunderna ska 

ersättas eller få förmånligare försäkringspremier om företaget gör besparingar. 
 

Datumet för när redovisningen ges ut är en viktig princip eftersom precision sänder ut signaler om 

hur ansvarsfullt och engagerat företaget är som rapporterar i tid. Skulle de däremot lämnas in sent 

skulle det däremot kunna ge en antydan om att det är ett nonchalant företag eller något som håller 
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sig passivt. Eftersom Folksam inte uppger datum för när rapporterna publiceras på hemsidan skulle 

det likväl kunna betyda att det skett efter sista publikationsdatum. 

 

Folksam kan uppfattas som ett legitimt företag som arbetar aktivt för det svenska samhället genom 

bland annat trafikforskning för ett minskat antal skador i trafiken och så erbjuder företaget guider för 

miljövänliga och lönsamma investeringar. Folksam ser även till sina intressenters behov ur olika 

perspektiv. Dels att förvalta pengar etiskt, dels genom att förse anställda med bättre redskap, 

utvecklingsmöjligheter och hälsoprogram. Med detta i åtanke tillsammans med det faktum att 

företaget är kundägt är det intresseväckande att inte intressentteorin är den som bäst förklarar 

anledningarna till Folksams redovisning av hållbart arbete. I hållbarhetsredovisningarna indikeras 

ofta att de upprättas för kunders skull men efter analysen tyder mycket på att det i huvudsak är 

legitimitet som eftersträvas även om Folksam troligtvis också värderar sina kunder högt. Den teori vi 

anser bäst förklarar varför Folksam hållbarhetsredovisar är därmed legitimitetsteorin eftersom den 

stödjer flest områden som företaget berör i sitt hållbarhetsarbete. Detta för att 

hållbarhetsredovisningarna till stor del visar sidor som kan tyckas handla om att skapa legitimitet 

genom att leva upp till förväntningar och ta ansvar både för intressenter och för samhället.  

 

Syftet i detta arbete är att beskriva hur Folksam hållbarhetsredovisar och följer riktlinjerna för GRI. 

En kritisk analys gjordes även av hållbarhetsredovisningar över en 10-års period som gav en ökad 

förståelse för hållbarhetsredovisning i finansbranschen. Genom denna studie kan vi konstatera att 

dess hållbarhetsredovisningar inte följer GRI:s riktlinjer fullt ut. Detta då det är bristfällig 

information i principerna jämförbarhet, balans och precision. Om inte Folksam som är ett ledande 

varumärke inom hållbarhet kan följa GRI:s riktlinjer - hur är det då möjligt att andra företag ska 

kunna göra det? Är det enbart i fall där företag publicerar information på ett kontrollerat och 

manipulativt sätt som gör att riktlinjerna kan upplevas att de följs?  
 

I slutändan handlar troligtvis Folksams hållbarhetsredovisning om att redovisa sitt omfattande 

hållbarhetsarbete även om det ibland kan ge sken av att vilja skapa bra rykte, precis som Adams 

(2008) och Unerman (2008) säger i sin kritiska studie mot Bebbington et al. där det framgår att CSR 

handlar om att skapa legitimitet, om inte än mer ett bättre rykte. Folksams brister i att följa GRI:s 

principer har säkerligen sin grund i att informationen i rapporterna använts för att upplevas bättre i 

intressenters ögon, exempelvis som att inte ta med mål som inte uppnåddes, hot från omgivningen 

eller inte skriva utgivningsdatum på hållbarhetsredovisningarna. En viktig slutsats är att eftersom 

hållbarhetsredovisningarna är granskade av revisorer och därmed är graderade med ett plus på 

tillämpningsnivån så ska informationen kunna anses som tillförlitlig. Så är dock inte fallet med tanke 

på att Folksams hållbarhetsredovisningar inte följer GRI:s principer som de borde utan har många 

brister som vi konstaterat i principerna ovan. 

 

7.2 AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Analysen har bekräftat att signalteorin stödjer företags position vid upprättande av 

hållbarhetsredovisningar då de besitter all information kring företaget och dess hållbarhetsarbete 

och därmed har förmågan att vägleda läsaren i vad som ska uppmärksammas. Detta kan till exempel 

innebära att eventuella negativa händelser kan vara positivt vinklat i rapporterna. 

Hållbarhetsredovisningar kan även ha nyanser av att vilja skönmåla företaget tack vare bilder som 

lätt tar över uppmärksamheten i rapporterna och på så sätt skapar ett bättre intryck. En flitig 
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användning av bilder kan således vara ett sätt för företag att strategiskt manipulera informationen i 

dem (Mobus, 2005).  

 

För att inte skada ett socialt kontrakt som i sin tur medför dåligt rykte krävs enligt Deegan (2002) 

att företag lever upp till de förväntningar som finns. Även om ett företag är drivande i sin bransch är 

det ändå viktigt för företaget att utgå ifrån sina kunders förväntningar. I analysen framgick att detta 

kan förklara företags redovisning av samarbete och engagemang då det finns normer och regler som 

företaget ska följa, i enlighet med det Mobus (2005) benämner som institutionellt perspektiv av 

legitimitetsteorin. Tillsammans med insamlade data och de relevanta teorierna för denna forskning 

anser vi att hållbarhetsredovisning lätt kan luta åt ett ryktesskapande agerande om företaget redan 

kan klassas som ett legitimt företag som utför hållbarhetsarbete i större utsträckning än vad som 

egentligen krävs. Men annars är det legitimitetsteorin som stödjer mest i sätten för företag att 

hållbarhetsredovisa då det till största dels tycks handla om att skapa legitimitet genom att leva upp 

till förväntningar och ta ansvar både för intressenter och för samhället. 

 

Tidigare forskning har visat att upprättande av hållbarhetsredovisningar är både kostsamt och 

tidskrävande. Egna tolkningar av detta resonemang är att om företag väljer att publicera en 

hållbarhetsredovisning bör engagemanget och viljan att “göra gott” öka. Intressentteorin är viktig 

för att kunna beskriva företags sätt att lyfta fram vad som görs för att bevara och stärka relationen 

till sina kunder och för andra intressenter som anställda och underleverantörer samt för att nå ut till 

potentiella kunder. Att fokusera mycket på anställda och erbjuda flertalet förmåner är enligt 

Hopwood et al. (2010) viktigt att redovisa för att inte riskera ett försvagat varumärke eller rykte på 

grund av att man inte tar hand om sin personal. Om tredje person inte läser 

hållbarhetsredovisningarna över en lång tidsperiod som vi gjort i denna studie kan det vara svårt att 

uttala sig om rapporterna strider mot GRI:s riktlinjer eller ej. Jämförbarhet, som är en viktig princip, 

är ibland omöjlig att göra vid granskning av en enda rapport. Detta påstående borde innebära att 

hållbarhetsredovisning är helt öppet för att fylla rapporterna med information som sedan ändå inte 

jämförs och om revisorerna har jämfört redovisningarna över tid (vilket de ska) borde kanske inte 

vissa rapporter vara godkända om jämförbarheten är bristfällig. GRI granskar inte ett bestyrkande 

från tredje part så hur kan då granskningen anses som trovärdig? Vi ser det efter denna studie mer 

som en förtroendegivande stämpel som många intressenter (och som även vi gjorde innan den 

kritiska analysen) säkert faller för. GRI är en viktig organisation och har ett bra ramverk med bra 

vägledning och det vore bra om företag är moraliska i sitt sätt att upprätta hållbarhetsredovisningar 

för att inte misstankar om ryktesfrämjande ska bli det primära. 

 

Studiens bidrag 

 

Studien av hållbarhetsredovisningar har bidragit till en ökad förståelse av vad hållbarhetsarbete inom 

finansbranschen innebär och syftet med det. Det har även visat att granskning och jämförelser av 

rapporter över flera år tydligare visar brister och förtjänster i sättet att redovisa och förhålla sig till 

GRI:s principer. Avsikten med upprättandet av hållbarhetsredovisningar har kunnat förklaras genom 

legitimitetsteorin, intressentteorin, Reputation Risk Management samt signalteorin. Tidigare 

forskning har även kunnat styrka delar av rapporten. Studien har också ökat förståelsen för hur 

finansiella företag på olika sätt kan använda hållbarhetsrapporter i andra syften än för ett redovisat 

hållbart arbete, som till exempel av marknadsförande eller ryktesskapande skäl. 
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Förslag till framtida forskning 

 

Viktigt för framtida studier vore att studera hur det ser ut i praktiken med hållbarhetsredovisningar – 

hur företag upprättar dem. Något som vore intressant är om Folksam skulle jämföras med andra 

försäkringsbolag för att se eventuella likheter eller skillnader i hur väl GRI:s riktlinjer följs och vad 

anledningarna med det skulle kunna bero på. Alternativt att göra en liknande studie på något annat 

finansiellt företag inom finansbranschen. Till sist vill vi även nämna revisorernas stora roll vad 

gäller granskning av rapporterna och att de tycks godkänna redovisningar som inte motsvarar GRI 

skulle sannerligen vara intressant att forska mer i.   



43 
 

REFERENSLISTA 

 

ARTIKLAR OCH LITTERATUR 
 

Adams, C.A. (2002). Internal organisational factors influencing corporate social and ethical 

reporting: Beyond current theorising. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(2), 223-

250. 
 

Adams, C.A. (2008). A commentary on: corporate social responsibility reporting and reputation risk 

management. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 21(3), 365-370. 
 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 
 

Arbnor, I. & Bjerke, B. (2009).  Methodology for Creating Business Knowledge. London: SAGE 

Publication LDT. 
 

Artsberg, K. (2011) Redovisningsteori, -policy och –praxis. Malmö: Liber Ekonomi. 
 

Ax, C., Johansson, C. & Kullven, H. (2005). Den Nya Ekonomistyrning. Malmö: Liber. 

 

Bebbington, J., Gray, R., Thomson, I. and Walters, D. (1994), Accountants’ attitudes and 

environmental‐sensitive accounting, Accounting and Business Research, Vol. 24 No. 94, pp. 109‐20. 
 

Bebbington, J., Larrinaga, C. and Moneva, J.M. (2008), Corporate social reporting and reputation 

risk management, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 21 No. 3, pp.337-361. 
 

Bergström, S., Catasús, B. & F. Ljungdahl. (1998). Miljöredovisning. Malmö: Liber. 
 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber. 
 

Bryman, A. & Bell, E. (2007). Business research methods. Oxford: Oxford University Press. 
 

Clarkson, M. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social 

performance. Academy of Management Review, 20(1), 106. 
 

Connelly, B. L., Certo, S., Ireland, R. & Reutzel, C. R. (2011). Signaling Theory: A Review and 

Assessment. Journal of Management, 37(1), 39-67. 
 



44 
 

Deegan, C (2002). The legitimation effect of social and environment disclosure - a theoretical 

foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, (15)3. 282-311. 
 

Deegan, C., Rankin, M. & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and 

environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory. Accounting, 

Auditing & Accountability Journal, (15)3. 312-343. 
 

Deegan, C., Unerman, J., Bauwhede, H. V. (2007). Financial accounting theory. International 

Journal of Accounting, (42)1. 116-118. 
 

Deephouse, D.L. & Carter, S. M. (2005), An Examination of Differences Between Organizational 

Legitimacy and Organisational Reputation, Journal of Management Studies, Vol. 42 No.2, pp.329 – 

360. 
 

Deephouse, D.L. & Suchman, M. (2008). Legitimacy in Organizational Institutionalism. London: 

SAGE. 
 

Elkington, J. (1998). Canibals With Forks: the Tripple Bottom Line of 21st Century Business. 

Gabriola Is, B.C.:New Society Bublishers. 
 

Fombrun, C. & Van Riel, C. (1997). The Reputational Landscape. Corporate Reputation Review 

1(1-2). 
 

Frostenson, M., Helin, S. & Sandström, J. (2012). Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och 

funktion. Malmö: Liber. 
 

Gardberg, N. A. & Fombrun, C. J. (2006). Corporate citizenship: Creating intangible assets across 

institutional environments. Academy of Management Review, 3(2), 329-346. 
 

Gobble, M. M. (2012). Innovation and Sustainability. Research Technology Management, 55(5), 64-

66. 
 

Hahn, R. & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: a review of results, trends, 

theory, and opportunities in an expanding field of research. Journal of Cleaner Production, (59), 5-

21. 
 

Hellqvist, J. &Nilsson, H. (2008).  Hållbarhetsredovisning: En studie kring motiv, utformning och 

trovärdighet (D-uppsats). Umeå: Handelshögskolan vid Umeå Universitet. 
 

Hopwood, A., Unerman, J. & Fries, J. (2010). Introduction to the Accounting for Sustainability Case 

Studies. New York: Earthscan. 
 



45 
 

Hsu, K-T. (2011). The Advertising Effects of Corporate Social Responsibility on Corporate 

Reputation and Brand Equity: Evidence from the Life Insurance Industry in Taiwan. Journal of 

Business Ethics (109), 189-210. 
 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
 

Kolk, A. & Pinkse, J. (2004). Market Strategies for Climate Change. European Management 

Journal, (22), 304-314. 
 

Larrinaga-Gonzalez, C., Carrasco-Fenech, F., Caro-Gonzalez, F. J., Correa-Ruiz, C., Paez-

Sandubete, J. M. (2001). The role of environmental accounting in organizational change: An 

exploration of Spanish companies. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 14(2), 213-239. 
 

Lundahl, U. & Skärvad, P.-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och 

ekonomer. Lund: Studentlitteratur.  
 

Luken, R. & Stares, R. (2005). Small business responsibility in developing countries: a threat or an 

opportunity? Business Strategy and the Environment, (14)38-53. 
 

Merriam, S. B., & Nilsson, B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 

Mc Williams, A., Siegel, D. S. & Wright, P. M. (2006). Corporate social responsibility: Strategic 

implications. Journal of Management Studies, 43(1), 1-18. 
 

Mobus, L. J. (2005). Mandatory environmental disclosures in a legitimacy theory 

context.  Accounting, Auditing & Accountability Journal, 18(4), 492-517. 
 

Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis: guidebook. London: SAGE. 
 

O’Dwyer, B. (2003). Conceptions of corporate social responsibility: the nature of managerial 

capture. Accountability Journal, (16)4. 523-57 
 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 

Porter, M. & Kramer, M. (2006). Strategy and society: The link between competetive advantage and 

corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92. 
 

Roberts, P.W. & Dowling, G.R. (2002) Corporate Reputation and Sustained Superior Financial 

Performance. Strategic Management Journal, 23(12), 1077-1093 
 

http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Larrinaga-Gonzalez,+Carlos/$N?accountid=27917
http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Carrasco-Fenech,+Francisco/$N?accountid=27917
http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Caro-Gonzalez,+Francisco+Javier/$N?accountid=27917
http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Correa-Ruiz,+Carmen/$N?accountid=27917
http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Paez-Sandubete,+Jose+Maria/$N?accountid=27917
http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Paez-Sandubete,+Jose+Maria/$N?accountid=27917
http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Accounting,+Auditing+$26+Accountability+Journal/$N/31671/DocView/211307322/fulltextwithgraphics/DC5C90E739354DEAPQ/1?accountid=27917
http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexingvolumeissuelinkhandler/31671/Accounting,+Auditing+$26+Accountability+Journal/02001Y01Y01$232001$3b++Vol.+14+$282$29/14/2?accountid=27917


46 
 

Scholtens, B. (2011). Corporate Social Responsibility in the International Insurance Industry. 

Sustainable Development, (19), 143-156. 
 

Smith, C. N. (2003). Corporate Social Responsibility: Whether or how? California Management 

Review, 45(4), 52-76. 
 

Smith, A.D. (2007). Making the case for the competitive advantage of CSR. 186-195. 
 

Unerman, J. (2008). Strategic reputation risk management and corporate social responsibility 

reporting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 21(3), 362-364. 
 

Varadarajan, P. R. & Menon, A. (1988). Cause-related marketing: A coalignment of marketing 

strategy and corporate philantrophy. Journal Of Marketing, 52(3), 58-74. 
 

Westermark, C. (2012). Bokföringslagen, revisionslagen och revisorslagen: samt normer för 

hållbarhetsredovisning. Stockholm: Norstedts juridik.  
 

World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future, United 

Nations.  
 

Zmud, R.W., Croes, H., Shaft, T., Zheng, W. (2010) Systematic differences in firm’s information 

technology signaling: implications for research design. Journal of the Association for Information 

Systems. Volym 11 (3), 149-181. 
 

ELEKTRONISKA KÄLLOR 
 

CSR Sweden. (2013). Om CSR Sweden. Hämtad 2014-03-19, från 

http://www.csrsweden.se/OmCSRSweden.aspx  
 

Dagens Industri. (2011). Redovisad hållbarhet gynnar affärer: Hämtad 2014-05-20, från 

http://www.dn.se/ekonomi/redovisad-hallbarhet-gynnar-affarer/ 
 

European Commission. (u.å.). Corporate Social Responsibility (CSR) in the EU. Hämtad 2014-03-

12, från http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=en 
 

FN-förbundet. (u.å.). FN & hållbar utveckling, Rio+20. Hämtad 2014-03-19, från 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/   

 

Folksam. (2013). Årsredovisning 2013. Hämtad 2014-04-29, från 

http://media.folksam.se/sv/files/2014/03/Arsredovisning-Folksam-Liv-2013.pdf  

http://www.csrsweden.se/OmCSRSweden.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=en
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
http://media.folksam.se/sv/files/2014/03/Arsredovisning-Folksam-Liv-2013.pdf


47 
 

 

Folksam. (u.å.). Du äger Folksam! Hämtat 2014-04-29, från 

http://omoss.folksam.se/omoss/varverksamhet/1.115450  
 

GRI:s riktlinjer. (u.å.). Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Hämtad 2014-03-17, från 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Reporting-Guidelines.pdf  
 

Global Reporting Initiative. (2008). GRI:s tillämpningsnivåer Hämtad 2014-03-31, från 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Application-Levels.pdf  
 

Global Reporting Initiative. (u.å.). What is GRI? Hämtad 2014-04-14, från 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx 
 

Lantmännen. (u.å.). Vad är CO2-ekvivalenter och varför används CO2-ekvivalenter? Hämtad 2014-

04-14, från 

http://lantmannen.se/FAQ/Miljo-old/Vad-ar-CO2-ekvivalenter-och-varfor-anvands-CO2-

ekvivalenter/  
 

Naturvårdsverket. (2014). Klimatpåverkande utsläpp. Hämtad 2014-04-14, från 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=77&pl=  

 

Näringsdepartementet. (2007). Tydligare informationskrav för hållbarhetsinformation för statligt 

ägda företag. Hämtad 2014-03-19, från http://www.government.se/sb/d/9737/a/93467  

 

Sustainable Brand Index. (2014) Sutsainable brand insight. Hämtad 2014-05-21, från 

http://www.mynewsdesk.com/se/sustainablebrandinsight/documents/sustainable-brand-index-2014-

officiell-rapport-34561  
 

Sveriges radio. (2010). Vintern ovanligt kall och varm i år. Hämtad 2014-03-22, från 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3417327   
 

Swedish Standard Institute. (2004). Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2004). 

Hämtad 2014-04-02, från 

http://www.sis.se/miljö-och-hälsoskydd-säkerhet/miljöskydd/miljöledning/ss-en-iso-140012004 

http://omoss.folksam.se/omoss/varverksamhet/1.115450
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Reporting-Guidelines.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Swedish-G3-Application-Levels.pdf
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx
http://lantmannen.se/FAQ/Miljo-old/Vad-ar-CO2-ekvivalenter-och-varfor-anvands-CO2-ekvivalenter/
http://lantmannen.se/FAQ/Miljo-old/Vad-ar-CO2-ekvivalenter-och-varfor-anvands-CO2-ekvivalenter/
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=77&pl=1
http://www.government.se/sb/d/9737/a/93467
http://www.mynewsdesk.com/se/sustainablebrandinsight/documents/sustainable-brand-index-2014-officiell-rapport-34561
http://www.mynewsdesk.com/se/sustainablebrandinsight/documents/sustainable-brand-index-2014-officiell-rapport-34561
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3417327
http://www.sis.se/miljö-och-hälsoskydd-säkerhet/miljöskydd/miljöledning/ss-en-iso-140012004

