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Sammanfattning 

Hållbar utveckling är något som har satt sin prägel på samhället i allt större 

omfattning under senare tid. Aspekter som befolkningsökning, föroreningar 

och företagsskandaler har lett till ett tryck från samhället mot företag att gå 

mot en förändring. Detta är något som i allra högsta grad är påtagligt vad 

gäller statliga bolag vars uppgift är att leda till en övergripande större 

samhällsnytta. Det finns därmed en kravbild angående att de statliga bolagen 

ska ligga i framkant när det kommer till arbetet med hållbar utveckling. 

År 2007 kom direktiv från staten gällande att de statliga bolagen skulle 

upprätta hållbarhetsredovisning utefter det erkända ramverket Global 

Reporting Initiative (GRI). Studiens syfte är att ta reda på huruvida arbetet 

utefter dessa riktlinjer har bidragit till ett övergripande mer utvecklat 

hållbarhetsarbete. Givet syftet har studien ämnat bidra till en ökad förståelse 

kring begreppet hållbar utveckling samt hållbarhetsredovisningen och dess 

funktioner. Studien har sedan mynnat ut i en diskussion angående GRI samt 

övriga aspekter som kan tänkas ligga till grund för en hållbar utveckling inom 

de statliga bolagen. Studien har en kvalitativ ansats där intervjuer utförts med 

elva statliga bolag samt med en representant från branschorganisationen FAR.  

Studien har landat i att hållbar utveckling är något som fortfarande ses som ett 

svårdefinierat begrepp, som idag har en betydande roll i företags arbete då 

hållbarhetsarbetet allt mer integreras i den dagliga verksamheten. Då 

hållbarhetsarbete integreras i företagens verksamheter har även 

hållbarhetsredovisningen fått en viktig roll och fyller flertalet funktioner både 

internt och externt. Även bolagsstyrningen ses som något som har haft en stor 

påverkan på den hållbara utvecklingen i de statliga bolagen då staten som ägare 

bidrar med tydliga målsättningar gällande hur bolagen ska arbeta. Slutligen har 

studien nått fram till att GRI är en länk i kedjan mot ett mer utvecklat 

hållbarhetsarbete inom de statliga bolagen. 

Nyckelord: GRI, Statliga bolag, Hållbar utveckling, Hållbarhetsredovisning, 

Bolagsstyrning, Triple bottom line (TBL). 
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Abstract 

Sustainable development is a subject, which has increased in a major scale 

recently. Aspects such as increased population, pollution and corporate 

scandals have led to pressure from the society towards companies to make a 

change. This is to a very high degree of relevance when it comes to public 

organizations which duty is to contribute to social benefit. Because of this, 

there is a specification of requirement for public organizations to take the lead 

when it comes to sustainable development. 

In 2007 the government established a directive regarding the public 

organizations obligation to produce sustainability reports in accordance with 

the well-known framework Global Reporting Initiative (GRI). The purpose of 

the study is to find out whether the work conducted after these guidelines 

have led towards an overall increased work with sustainable development. 

Given the purpose of the study, it has aimed to contribute with a higher grade 

of understanding of the concept of sustainable development and sustainability 

reporting and its various functions. The study has then led towards a 

discussion regarding GRI and other aspects which may have influenced the 

sustainable development within public organizations. The study has a 

qualitative approach where interviews were conducted with eleven different 

public organizations as well with the organization FAR. 

The study proves that sustainable development is still something that is hard 

to describe but which have a considerable role to fill in companies of today. 

Sustainable development is increasingly integrated in daily activities. Because 

sustainable development is integrated in the companies’ activities the 

sustainability report has gotten a more considerable role as well. The 

sustainability report fills various functions both internally and externally. It is 

also explained in the study that corporate governance has had an impact on 

the sustainable development because the government contribute with specific 

goals regarding how the public organizations ought to work. Finally the study 

reaches a conclusion that GRI is one link in the chain towards an increased 

sustainability within public organizations. 

 
Keywords: GRI, Public organizations, Sustainable development, Sustainability 
reporting, Corporate governance, Triple bottom line (TBL). 
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1. Inledning 

Här ges läsaren en beskrivning gällande det valda forskningsområdet i form av 

problembakgrund samt en problemformulering som sedan leder fram till studiens syfte och 

frågeställningar som kommer att ligga till grund för resterande delar av studien för att skapa 

en enhetlig struktur. 

1.1. Problembakgrund 

Dumay et al. (2010) menar att det är viktigt att förklara begreppet hållbarhet 

och att ekonomisk hållbarhet inte förutsätter att det finns en ekologisk 

hållbarhet i ett företags ansvarstagande. Enligt Milne och Gray (2013) beskrivs 

hållbarhet som ett tillstånd då det går att leva i en materiell miljö som är inom 

ramen för de naturliga resurser som finns i världen. 

Hållbarhetsutveckling har en stor plats i dagens samhälle enligt Sachs (2015). 

Han menar att hållbarhetsutveckling är något som kretsar kring att lösa globala 

problem som till exempel överbefolkning, föroreningar samt ojämn 

ekonomisk fördelning länder emellan. I dagens samhälle lever omkring en 

miljard människor i extrem fattigdom med innebörden att de varje dag måste 

kämpa för sin överlevnad (Sachs 2015). Svält, brist på sjukvård samt begränsad 

tillgång till rent dricksvatten är problem som dessa människor möter dagligen 

(Sachs 2015). Samtidigt som en stor del människor lever i en extrem tillvaro 

som är präglad av ovan nämnda problematik, lever andra i överflödig lyx med 

en hög grad av konsumtion. Den enorma konsumtionen i utvecklade länder 

leder till att outvecklade länder drabbas än värre då de utnyttjas i form av billig 

arbetskraft eller på grund av bristande regelverk som tillåter stora företag att 

agera på ett oetiskt sätt (Sachs 2015).   

Dagens marknad upplever ett allt högre tryck från olika aktörer gentemot 

företag avseende deras ansvarstagande både gällande miljön samt deras sociala 

ansvar såväl som deras ekonomiska ansvar (Steurer et al. 2005; Carrol 2015). 

Denna påtryckning blir extra påtaglig på de statligt ägda bolagen vars syfte1 är 

ökad samhällsnytta och har därför ett tryck på sig från samhället att ligga i 

framkant när det gäller hållbarhetsarbete (Broadbent & Guthrie 1992). 

Påtryckningarna från omgivningen har lett till att Corporate Social 

                                                 
1
 Statligt ägda bolag ska främja en långsiktigt hållbar tillväxt och därmed integreras hållbart 

företagande i bolagsstyrningen. Bolagen ska därmed agera föredömligt och agera på ett sätt som 
bidrar till ett offentligt förtroende. 
http://www.regeringen.se/4b04f6/contentassets/c37d4070b3494cbb87453993ad7b2a04/statens-
agarpolicy-och-riktlinjer-for-bolag-med-statligt-agande-2017.pdf 
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Responsibility (CSR) har fått en framträdande roll inom företag. McWilliams 

och Siegel (2001) beskriver CSR som handlingar som företag gör som bidrar 

till social välfärd utan att ha som syfte att agera i företagets intresse. Företag är 

därmed förpliktigade att stå till svars för sina handlingar som leder till 

påverkningar på samhället, inte enbart ur ett ekonomiskt perspektiv utan även 

ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Triple bottom line (TBL) diskuterar 

miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter och är ett framträdande 

begrepp inom hållbarhetsforskning. Begreppet myntades först av Elkington 

(1999) och han menade att både ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter var av samma värde och att dessa tre behövde tas i beaktande för att 

nå ett hållbart samhälle. 

Det hållbara ansvarstagandet i sig är inget nytt, redan under 1700-talet tog 

företag i Tyskland ansvar för exempelvis miljön genom att inte hugga ner träd 

i en snabbare takt än skogen växte vilket är ett ekologiskt hållbart 

ansvarstagande (Steurer et al. 2005). Graden av ansvar har dock ökat på senare 

år och det finns numera allt fler intressenter vars behov måste tillfredsställas 

för att en organisation ska anses legitim (Steurer et al. 2005). Intressentteorin 

är därmed av stor vikt gällande organisationers samhällsansvar. Somliga hävdar 

att det bara är aktieägarnas intressen som ska tillgodoses medan andra menar 

att det är företags skyldighet att se till alla intressenters behov och inte gynna 

den enskilda (Waddock et al. 2002). 

År 2007 kom ett ägardirektiv från regeringen som innebar att alla bolag med 

statligt ägande ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting 

Initiatives (GRI:s) riktlinjer, detta då staten ämnade öka transparensen och 

tillförlitligheten inom de statligt ägda bolagen (Regeringskansliet 2015). KPMG 

(u.å.) menar att GRI:s riktlinjer är ett effektivt verktyg för att förbättra 

relationen med viktiga intressenter. Gray (2006) menar på att det är viktigt att 

inte bara fokusera på kapitalistiska delar i samhället vilka den finansiella 

redovisningen till stor del bidrar till. Han menar även på att 

hållbarhetsredovisning gagnar fler delar i samhället än de som är delägare i ett 

företag eller liknande. Steurer et al. (2005) förklarar att om företag inte visar 

för sina intressenter att de tar ett socialt och miljömässigt ansvar såväl som 

ekonomiskt kan det slå tillbaka genom att exempelvis kunder väljer andra 

produkter eller att investerare väljer att lägga sina pengar på andra företag. 

Genom hållbarhetsredovisningen kan intressenter se ett företags arbete ur 

andra perspektiv där exempelvis ekonomisk vinning kan vägas mot den 

miljömässiga påverkan som den eventuella vinsten skulle innebära (Gray 
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2006). Fortsatt menar Gray (2006) att ett ökat ansvarstagande kan leda till 

vinn-vinn situationer då ett ökat ansvarstagande från företag kan säkerställa att 

ägarna kan fortsätta leva på planeten jorden och informationen kan då leda till 

ökad kunskap och uppmärksamhet gällande företags hållbarhetsansvar.   

1.2. Problemformulering 

Grafström et al. (2015) menar på att det ökade intresset av hållbarhet har lett 

till uppkomsten av flertalet frivilliga redovisningsregelverk. Ett av de regelverk 

som uppkommit är GRI vars riktlinjer används av företag, antingen för att ta 

reda på hur deras ansvarstagande ska redovisas alternativt hur de ska ta ett 

socialt ansvar över huvud taget. GRI är idag en väl erkänd standard och enligt 

KPMG:s (u.å) studie upprättar 74 % av världens 250 största företag 

hållbarhetsredovisning efter GRI:s riktlinjer. GRI har således kommit att bli 

den dominerande standarden för hållbarhetsrapportering. GRI:s vision är att 

skapa en framtid där organisationer integrerar ett hållbarhetstänk i deras 

beslutsprocess. Målet är vidare att genom deras riktlinjer påverka beslutsfattare 

att arbeta mot en mer hållbar värld (GRI u.å. a).  

Att hållbarhetsredovisa är någonting som under det senaste decenniet har 

utvecklats i stor utsträckning bland de större företagen i Sverige (KPMG 

2015). Bara från 2013 har en ökning skett bland företag som 

hållbarhetsredovisar från 79 % till 87 % och Sverige är också bland de 10 bästa 

länderna i världen på att inkludera hållbarhetsinformation i årsredovisningen 

(KPMG 2015).  

Milne och Gray (2013) riktar kritik mot organisationers arbete utefter GRI:s 

riktlinjer och TBL som syftar till att företag ska lägga fokus på sociala, 

ekonomiska och miljöaspekter. De menar att dessa riktlinjer inte är tillräckliga 

och att de kan leda till en lägre grad av hållbarhet istället för det motsatta. 

Kritiken riktas även mot GRI:s motvilja att erbjuda definitioner av begrepp 

som hållbarhet och hållbarhetsprinciper m.m. Milne och Gray (2002) förklarar 

att tanken med TBL är god men att det är näst intill omöjligt att uppnå en 

jämn fördelning mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande i 

redovisningen i dagens kapitalistiska samhälle. De menar att det istället finns 

en financial bottom line med lite information om miljö och socialt ansvar som 

företag handplockar för att se bra ut. Pava (2007) menar dock att TBL är ett 

steg i rätt riktning och förklarar att kritiken som riktas mot begreppet inte har 

någon sanningsenlig grund. Fortsatt förklarar han att även finansiell 

redovisning kräver redogörelser för en rad olika aspekter och att så även är 
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fallet inom sociala och miljömässiga aspekter. Att kritisera svårigheterna med 

att redogöra för dessa aspekter på ett bra sätt är därför inget som främjar 

utveckling utan det bör istället läggas fokus på hur rapporteringen enligt TBL 

ska förbättras för att nå en framtida utveckling (Pava 2007).              

Dumay et al. (2010) menar att hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer 

kan vara kontraproduktivt och istället kan leda till ohållbarhet. De förklarar att 

även inom publika bolag kan hållbarhetsredovisningen användas som en form 

av greenwashing vilket kan ses som att de lurar samhället till att tro att bolaget 

agerar på ett hållbart sätt. Milne och Gray (2002) ansåg i början av 2000-talet 

att det var näst intill omöjligt att få fram en hållbarhetsredovisning som skulle 

kunna ge en rättvisande bild av ett företags ansvarstagande gällande hållbarhet. 

De uppmanar dock till fortsatt forskning inom området för att på sikt kunna 

uppnå ett mer hållbart samhälle.  

Dumay et al. (2010) och Guthrie och Farneti (2008) menar att det finns ett 

behov för fortsatta studier gällande hållbarhetsredovisning inom publika bolag 

och inte minst de bolag som utgår från GRI:s riktlinjer. Vidare förklarar de att 

publika bolag har en viktig roll i att forma människors liv och att utvecklingen 

av deras hållbarhetsarbete därför är av stor betydelse för framtida 

generationer. Domingues et al. (2017) beskriver statliga bolags roll som 

framträdande då de sett till sin storlek och verksamheter har möjlighet att 

påverka övriga sektorer i samhället. Att hållbarhetsredovisa kan enligt Lozano 

(2015) vara en starkt drivande faktor mot ett ökat hållbarhetsarbete inom 

organisationer. Domingues et al. (2017) menar dock att det finns ett gap inom 

forskningen avseende huruvida arbetet med hållbarhetsredovisning leder till ett 

förbättrat hållbarhetsarbete inom statligt ägda bolag. Med tanke på de publika 

bolagens roll i jämförelse med privata bolag, då dess syfte är att bidra med 

social välfärd och rättvisa, menar Dumay et al. (2010) att det finns ett behov 

till att anpassa riktlinjerna när det gäller de publika bolagen. Även Borglund et 

al. (2010) riktar kritik mot att sätta upp gemensamma riktlinjer för olika företag 

och skriver att flertalet statliga bolag hävdar att GRI inte är anpassat för deras 

verksamheter och att det krävs någon form av anpassning gällande riktlinjerna. 

Detta går att koppla till att de statliga bolagen enligt SOU (2012:14) har olika 

målsättningar då de präglas av olika uppdrag, förutsättningar och 

konkurrensvillkor vilket kan innebära svårigheter att sätta upp gemensamma 

riktlinjer. Mallin (2013) menar att bolagsstyrningen har ett stort ansvar 

gentemot intressenterna och främst ägarna vilka i de statliga bolagen kan anses 

vara alla invånare i landet. Det ligger därför i statens intresse att direktiven de 
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sätter upp för de statliga bolagen gynnar allmänheten. Dumay et al. (2010) 

diskuterar huruvida ett ramverk likt GRI verkligen är den bästa vägen att gå 

för att uppnå ett optimalt hållbarhetsarbete. De menar att organisationer bör 

utveckla sitt sätt att kommunicera ansvarstagande och därmed finna egna mått, 

indikatorer samt riktlinjer för att nå ett optimalt sätt att kommunicera sitt 

ansvarstagande gentemot samhället.  

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka huruvida de svenska statliga bolagens 

arbete med hållbarhetsrapportering utefter GRI:s riktlinjer mynnat ut i ett 

övergripande mer utvecklat hållbarhetsarbete.  

För att besvara syftet har vi valt att använda oss av tre frågeställningar som ser 

ut enligt följande: 

 Vad är hållbar utveckling?  

 Vad är en hållbarhetsredovisning?  

 Har GRI:s riktlinjer haft en påverkan på de statliga bolagens 

hållbarhetsarbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

2. Metod 

Metodkapitlet ger en redogörelse för hur studien har utformats samt vilka tillvägagångssätt 
som har använts inom studiens olika delar. Här förs även resonemang gällande varför just 
dessa tillvägagångssätt har valts för att ge läsare en tydlig och transparent bild gällande hur 
studien har upprättats. 

2.1. Val av metod 

Då syftet med studien är att få en djupare förståelse kring huruvida 

hållbarhetsredovisning utefter GRI:s riktlinjer har förbättrat de statliga 

bolagens hållbarhetsarbete har studien präglats av ett kvalitativt 

förhållningssätt. Bryman och Bell (2013) förklarar att den kvalitativa 

forskningen skiljer sig från den kvantitativa på det sättet att fokus läggs på ord 

och känslor istället för på siffror. Sofaer (1999) förklarar att kvantitativ 

forskning är bra när det kommer till att dela upp fenomen men att kvalitativ 

forskning på ett bättre sätt kan ge en djupare förståelse av komplexa frågor 

samt ger en rik beskrivning av undersökta fenomen. Då studien består av 

semistrukturerade intervjuer för att nå en djupare förståelse gällande 

forskningsfrågorna går det att koppla studiens tillvägagångssätt till en kvalitativ 

metod enligt ovanstående förklaringar. Varje steg i undersökningen har 

beskrivits efter bästa förmåga för att kunna erbjuda läsaren en så tydlig bild 

som möjligt av forskningsområdet. Ett mål har varit att uppsatsen ska vara 

begriplig även för läsare utan förkunskaper inom företagsekonomi. Att 

redogöra för sitt tillvägagångssätt på ett utförligt sätt är av stor betydelse inom 

kvalitativ forskning menar Reinecke et al. (2016). Studien har även utgått från 

ett induktivt angreppssätt då den konceptuella tolkningsramen har utvecklats 

efter den information som delgivits vid intervjuer och övrig empiri. Detta 

tillvägagångssätt har bidragit till en frihet och då empiriskt material inhämtades 

tidigt i processen har det induktiva tillvägagångssättet fallit sig naturligt. Det är 

även det induktiva angreppssättet som ligger bakom strukturen på studien då 

empirikapitlet har placerats före den konceptuella tolkningsramen. Trost 

(2010) beskriver induktion som ett angreppssätt där forskare genom 

exempelvis intervjuer samlar in data som sedan analyseras för att kunna finna 

mönster i form av skillnader eller likheter av olika slag och därifrån kunna dra 

slutsatser gällande forskningsfrågorna. Reinecke et al. (2016) förklarar att 

kvalitativa studier i regel är ämnade att generera teori istället för att testa den 

och menar att ett induktivt förhållningssätt därmed är att föredra inom 

kvalitativ forskning. Under studiens gång har fokus pendlat mellan data och 

tolkningsramen i stor utsträckning, vilket har satt sin prägel på studiens 
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utformning. Detta är något som går att se som en iterativ process. Bryman och 

Bell (2013) beskriver den iterativa processen som en upprepande process då 

forskare rör sig mellan data och teori i ett upprepande mönster.  

Studien innefattar en konceptuell tolkningsram kopplad till undersökningens 

forskningsfrågor och syfte. Studien mynnar sedan ut i en egen teoribildning 

där den empiriska undersökningen analyseras med stöd av den konceptuella 

tolkningsramen för att sedan generera slutsatser. Detta följer ett liknande 

tillvägagångssätt som Reinecke et al. (2016) beskriver gällande kvalitativ 

forskning.  

Självklart finns det även negativa aspekter med att välja en kvalitativ metod vid 

en studie likt den här. Reinecke et al. (2016) beskriver vissa av nackdelarna 

med kvalitativa studier som exempelvis den bristande generaliserbarheten över 

större populationer. De beskriver även svårigheterna med att vara tillräckligt 

transparent och utförlig i sin redogörelse för det empiriska datamaterialet 

gentemot läsare då saker som kan uppfattas som självklara för den insatte 

forskaren kan uppfattas som otydligt för en läsare. Med detta i beaktande har 

en strävan under arbetets gång varit att på ett tydligt sätt beskriva 

tillvägagångssätten i alla delarna av studien. 

2.2. Forskningsdesign 

Målet med studien är att undersöka en specifik företeelse där 

hållbarhetsredovisning utefter GRI:s riktlinjer inom statliga bolag är i fokus. 

Detta tillvägagångssätt beskrivs av Bryman och Bell (2013) som en fallstudie 

där specifika fall kan handla om exempelvis en organisation, en plats, en 

person eller en händelse där det sistnämnda är fallet i denna studie. Då 

metoden som används är av en kvalitativ karaktär är inte studien ämnad för 

generalisering vilket i detta fall är passande då Stake (1978) förklarar att 

fallstudier i regel inte är ämnade att generaliseras. Han förklarar att 

anledningen är att specifika fall eller personer som undersöks inte kan ge en 

bild av en hel population. Eisenhardt (1989b) förklarar att fallstudier kan 

involvera antingen enskilda eller multipla fall. I den här studien ingår flera fall 

då 11 statliga bolag undersöks och ses som en fallstudie då det är en enskild 

faktor som innefattas i alla de bolag som undersökts. I det här fallet är den 

gemensamma undersökta faktorn de statliga bolagens hållbarhetsarbete. 

Bryman och Bell (2013) förklarar att fallstudier i regel präglas av ett 

positivistiskt synsätt då syftet är att komma fram till variabler från olika 

kontexter för att därifrån kunna bygga en teori. I denna studie har empiri 
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hämtats från både arkiv i form av hållbarhetsredovisningar men även genom 

intervjuer vilket Eisenhardt (1989b) hävdar är ett vanligt tillvägagångssätt när 

det handlar om fallstudier då data kombineras med olika sorters 

insamlingsmetoder för att skapa en form av triangulering. Då undersökningen 

hade ett specifikt tema med klara frågeställningar underlättades den empiriska 

undersökningen då sådant som inte ansågs relevant förbisågs. Eisenhardt 

(1989a) menar att det är viktigt att ha fokus på sitt syfte i fallstudier då målet är 

att nå fram till relevanta delar i datainsamlingen. Vidare hävdar hon att det i 

teorigenererande undersökningar är viktigt att inte inhämta teori innan empiri, 

då detta kan leda till skevheter i undersökningen. Dock menar hon att det är 

näst intill omöjligt att utgå från ett fullständigt tomt teoretiskt blad men att det 

är viktigt att försöka klara sig med så lite ursprunglig teori som möjligt, 

speciellt i början av processen. Som tidigare nämnt är den här studien utförd 

med ett induktivt förhållningssätt och tillvägagångssättet stämmer därmed väl 

överens med de riktlinjer som Eisenhardt (1989b) stakat ut vad gäller 

fallstudier.  

2.3. Litteratursökning 

Litteraturen som inhämtats under uppsatsens gång har inhämtats från 

databaser som exempelvis Google scholar, Onesearch samt Business Source 

Premier. Vad gäller vetenskapliga artiklar har enbart artiklar som är peer 

reviewed använts i denna uppsats då det ger en större tyngd i studien. 

Sökningarna efter relevanta artiklar har främst utgjorts av nyckelbegrepp som 

exempelvis CSR, GRI, Sustainable development, review, Sustainable reporting, triple 

bottom line med mera. För att få en god uppfattning om det valda 

forskningsområdet har aspekter som antalet citeringar, publiceringsår och 

huruvida artiklar blivit omnämnda i andra artiklar eller böcker spelat in.  

2.4. Urval 

Studien har gått ut på att undersöka ett fenomen inom statligt ägda bolag, 

nämligen huruvida hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer har bidragit 

till ett utvecklat hållbarhetsarbete. Givet syftet har personer med goda 

kunskaper inom hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning inom statliga 

bolag intervjuats. Enligt Bryman och Bell (2013) är detta ett målstyrt urval 

vilket även beskrivs som ett icke-sannolikhetsurval. Det målstyrda urvalet går 

ut på att på ett strategiskt sätt välja ut de respondenter som anses relevanta i 

förhållande till syftet och frågeställningarna (Bryman & Bell 2013). Urvalet var 

redan från början begränsat till 50 hel- eller delägda statliga bolag 
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(regeringskansliet 2017). Initial kontakt skedde via mail gällande förfrågan om 

intervju. Då studien utförts under en period då de som arbetar med någon 

form av redovisning i regel har mycket att göra fanns ett stort bortfall med i 

beräkningarna men 10-15 respondenter sågs som en realistisk målbild där 

empirisk mättnad skulle uppnås. Reinecke et al. (2016) förklarar att det inte 

finns någon optimal målbild gällande hur många intervjuer som behövs i en 

kvalitativ undersökning då ett fåtal intervjuer med personer med bra insyn och 

kunskap inom det valda forskningsområdet kan leda till en empirisk mättnad. 

Utöver respondenterna från de statliga bolagen intervjuades även en 

representant från branschorganisationen FAR. Anledningen till detta var att de 

som arbetar inom statliga bolag möjligtvis skulle erbjuda en subjektiv synvinkel 

och därmed söktes en respondent vars synvinkel uppfattades som mer 

objektiv då respondenten inte har några direkta anknytningar till de statliga 

bolagen. Då studien är kvalitativ krävs inget representativt urval sett till 

populationen eftersom syftet med en kvalitativ studie inte är att kunna 

generalisera resultaten utan istället skapa en djupare förståelse gällande ett 

fenomen (Bryman & Bell 2013; Trost 2012). 

Urvalet består av följande 11 statliga bolag samt respondenten från FAR och 

för ytterligare beskrivning (se bilaga 3): 

 Vattenfall 

 Postnord 

 Sveaskog 

 RISE 

 Jernhusen 

 Green Cargo 

 Apoteket 

 Akademiska Hus 

 Telia 

 Miljömärkning Sverige AB (svanen) 

 Svedab 
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 FAR 

2.5. Intervjuguide 

Då studien har en kvalitativ ansats har semistrukturerade intervjuer hållits med 

respondenterna. Bryman och Bell (2013) beskriver semistrukturerade 

intervjuer som ett tillvägagångssätt då utgångspunkten är en mall som kallas 

intervjuguide (se bilaga 1) där teman gällande intervjun är nedskrivna. Innan 

intervjuguiden formulerades gjordes efterforskning inom det valda 

forskningsområdet och ett syfte formulerades. Detta är något som Trost 

(2012) menar är av stor betydelse innan en intervjuguide kan formuleras. 

Frågorna som ställdes var öppna med syftet att kunna leda intervjun till 

information som hade varit svår att nå fram till vid ett mer strukturerat 

tillvägagångssätt. Att ha en alltför detaljerad intervjuguide utan något utrymme 

för fritt tolkande kan leda till problem och därför är det viktigt att inte sträva 

efter att ta fram allt för många frågor då materialet i slutändan kan bli 

övermäktigt (Trost 2012). Intervjuguiden har fungerat som ett stöd och 

användandet av den har till viss del anpassats utefter de olika respondenterna.  

2.6. Intervjuer 

Intervjuerna var som tidigare nämnt semistrukturerade. På grund av det 

geografiska avståndet till respondenterna som utan undantag befann sig på 

annan ort skedde intervjuerna via telefon. Detta var även en kostnadsfråga, att 

genomföra intervjuer på plats hade inneburit större kostnader och därmed var 

telefonintervjuer att föredra (Jacobsen 2002). I studien uppfattades inte de 

begränsningar som uppstår med telefonintervjuer som stora problem. En 

nackdel med telefonintervjuer är att det är svårare att skapa en förtrolig 

stämning till respondenten samt möjligheter till att analysera hur respondenten 

uppträder under intervjun förloras helt (Jacobsen 2002). Vi uppfattar det som 

att den personliga kopplingen till respondenten inte helt har tappats trots att 

intervjuerna utförts via telefon. Vi upplever det även som positivt att alla 

intervjuer utförts på samma vis. Bryman och Bell (2013) beskriver även att 

problem som störningar med den tekniska utrustningen kan vara ett 

orosmoment vid dessa typer av intervjuer. Under intervjuerna har vi stött på 

ett fåtal problem där fragment av inspelningarna varit svårtolkade, men det har 

inte påverkat helheten. Under studien har 12 intervjuer genomförts där 

snittlängden uppgått till ca 40 minuter. Vi är av uppfattningen att detta 

tidsspann var tillräckligt för att ge utförliga svar på våra frågeställningar. 
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Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon för att underlätta 

transkriberingen. Före intervju fick därför varje respondent ge sitt samtycke till 

inspelningen. Bryman och Bell (2013) förklarar att inspelning av intervjuer är 

fördelaktigt då intervjuaren kan ägna sin fulla uppmärksamhet åt respondenten 

istället för att ständigt skriva ner anteckningar. Det ges även möjlighet till att 

spola fram och tillbaka mellan olika delar av inspelningen vilket underlättar 

transkriberingen.  

Intervjuerna har utgått ifrån en intervjuguide med frågor strukturerade efter 

specifika teman som har varit av intresse att diskutera med respondenten. 

Intervjuguiden har främst utgjort ett stöd och det har funnits stor grad av 

flexibilitet och frihet att ställa frågor utöver intervjuguiden beroende på vart 

respondenten styrt samtalet (Bryman & Bell 2013). DiCicco-Bloom och 

Crabtree (2006) förklarar att det är viktigt att utgå från öppna frågor för att 

respondenten inte ska ledas till att ge missvisande svar. Då undersökningen 

utgörs av flera fall i form av de statliga bolagen upplevde vi att en viss grad av 

struktur ändå var nödvändig för att enklare kunna jämföra de enskilda fallen 

med varandra (Bryman & Bell 2013). Denna struktur kom i form av att vissa 

nyckelfrågor ställdes till varje respondent för att förenkla jämförelsen och 

dataanalysen.  

2.7. Dataanalys 

Då uppsatsen bygger på en kvalitativ metod finns det inga tydliga regler 

gällande hur datamaterialet som hämtats in ska analyseras (Bryman & Bell 

2013). Det finns dock vedertagna metoder som ligger nära till hands och i 

detta arbete har datainsamlingen då först transkriberats, vilket innebär att 

intervjuerna har skrivits ner i textformat. Transkriberingen var något som tog 

lång tid då det krävdes många repeteringar av vissa fragment för att nå fram till 

en korrekt bild av det som sades under intervjuerna. DiCicco-Bloom och 

Crabtree (2006) belyser problematiken med transkribering och att det är lätt att 

misstolka ord och fraser i det inspelade materialet. Efter transkriberingen 

påbörjades analysen av datamaterialet. Transkripten uppgick till 107 sidor vilka 

bearbetades med en öppen form av kodning (Bryman & Bell 2013). Till en 

början skrevs de transkriberade intervjuerna ut i pappersform för att ge en mer 

överskådlig bild. Därefter färgkodades intervjuerna och delades in i teman 

utifrån de tre frågeställningarna som undersöks i studien. Bryman och Bell 

(2013) beskriver öppen kodning som en process där data bryts ner, studeras, 

jämförs, konceptualiseras och kategoriseras. Därefter menar de att begrepp 
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som genereras grupperas och omformuleras till kategorier där de anses höra 

hemma. Frågeställningarna har fungerat som en sorts mall när det kommer till 

de följande undergrupperna och har därmed varit av stor betydelse genom 

kodningsprocessen samt fortsättningsvis i utformningen av studien. 

2.8. Etiskt förhållningssätt 

Bryman och Bell (2013) beskriver att det är viktigt inom företagsekonomisk 

forskning att tänka igenom hur de som medverkar i studien behandlas. För att 

agera på ett etiskt korrekt sätt är det viktigt att beakta aspekter som, frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet gentemot de som på något sätt 

deltar i undersökningen. Genom arbetsgången har vi på bästa möjliga sätt 

försökt följa dessa principer. Bryman och Bell (2013) anser att forskarna ska 

delge undersökningens deltagare syftet och övrig information om 

undersökningens tillvägagångssätt. I studien har respondenterna delgivits 

information via ett introduktionsmail (se bilaga 2) gällande undersökningen 

samt de teman som vi ville behandla under intervjuerna innan intervjuerna 

skulle ske. Information har även i mailet lämnats om att vi önskar att spela in 

intervjun för att förenkla datainsamlingen, förfrågan har även ställts vid 

intervjutillfället och samtycke till inspelning har givits i samtliga fall. Efter 

transkriberingen har respondenterna även givits möjlighet att läsa igenom 

transkriptet för godkännande samt eventuellt ändra eller lägga till information 

till datamaterialet innan något av innehållet har använts i undersökningen. 

Detta ansåg vi vara ett sätt att säkerställa att respondenten uppfattats på rätt 

sätt och en möjlighet för respondenterna att försäkra sig om att de kan stå för 

sina utsägelser. Bryman och Bell (2013) beskriver detta tillvägagångssätt som 

respondentvalidering och förklarar att forskarna då delger information till 

respondenter för att erhålla feedback på densamma. En annan etisk princip är 

samtyckeskravet som innebär att respondenterna ska veta om att deras 

deltagande sker frivilligt (Jacobsen 2002). Via det introduktionsmail som 

tidigare nämnts framgår det att deltagandet i studien är helt och hållet frivilligt, 

respondenten har även haft möjlighet att när som helst avbryta vid önskemål 

utan att behöva motivera varför. Även om ingen av våra respondenter explicit 

uttryckt en vilja av att få vara anonyma har vi valt att enbart referera till våra 

respondenter som det statliga bolag de representerar och inte vid namn. 

DiCiccio-Bloom och Crabtree (2006) förklarar att uppgifter om 

respondenterna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet då det kan 

innebära personlig skada för respondenten om känslig information delges.  
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Vidare kommer datamaterialet som samlats in enbart användas för 

forskningsändamålet för att sedan raderas vid avslutat arbete.  

2.9. Trovärdighetsanalys 

Den kvantitativa och kvalitativa forskningen skiljer sig åt på många vis och 

även när det kommer till att bedöma kvaliteten på undersökningen (Bryman & 

Bell 2013). I den kvantitativa forskningen är begrepp som reliabilitet och 

validitet centrala kriterier för att bedöma undersökningens generaliserbarhet 

och huruvida det som mäts i studien faktiskt mäter det som avses mätas. I den 

kvalitativa forskningen är inte generaliserbarhet och mätning det centrala då 

det i princip är omöjligt att komma fram till endast en bild av den verklighet 

som undersökningen ämnar studera. Kvalitetsbedömningar i den kvalitativa 

forskningen sker istället efter två andra kriterier, trovärdighet och äkthet 

(Bryman & Bell 2013). 

2.9.1. Trovärdighet 

Trovärdigheten bedöms efter fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell 2013).  

I studien har vi använt oss av flertalet olika respondenter vilket inneburit olika 

beskrivningar gällande forskningsområdet. För att säkerställa tillförlitligheten i 

datamaterialet har respondentvalidering använts, vilket innebär att en 

återrapportering till deltagarna i studien har skett så att de kan bekräfta att de 

har blivit uppfattade på ett korrekt sätt (Bryman & Bell 2013). I studien har 

återrapporteringen skett i form av att transkriptet skickats till respondenterna 

och de har därmed givits möjlighet att komplettera materialet om de ansett att 

de uppfattats på ett felaktigt sätt eller liknande. 

Kvalitativ forskning fokuserar i normalfallet på en liten grupp av individer med 

liknande egenskaper och kunskaper (Bryman & Bell 2013). Således ligger 

intresset i att fånga det unika i det som studeras vilket kan medföra problem 

med att överföra studiens resultat till en annan kontext. Genom att intervjua 

sakkunniga respondenter kopplat till studiens syfte har strävan varit att bygga 

en empirisk grund med utförliga och informativa svar som läsaren kan 

använda i sin bedömning avseende studiens överförbarhet till andra kontexter.  

Genom att anta ett granskande synsätt och på ett transparent sätt redogöra för 

de olika faserna i forskningsprocessen menar Bryman och Bell (2013) att 

pålitlighet tillskansas studien. Detta innebär en fullständig redogörelse för alla 
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faser som problemformulering, val av metod, val av respondenter, 

datainsamling och liknande där externa parter ges möjlighet att granska studien 

under arbetsgången. Ett problem med kvalitativa studier är att det ofta 

genererar ett omfattande datamaterial vilket innebär att en extern granskning 

av datamaterialet skulle vara mycket krävande, därför har ingen sådan 

granskning skett i denna studie. Pålitlighetskravet har ändå till viss del uppfyllts 

genom handledning och opponering där forskningsprocessen bedömts och 

granskats av externa parter. 

I denna studie har objektivitet eftersträvats genom att inte låta personliga 

värderingar och teoretisk inriktning påverka utförandet och slutsatserna av 

undersökningen. Att inte låta personliga värderingar spela in vid denna typ av 

forskning är svårt men vi har under arbetsgången försökt att ha en neutral 

inställning och ett kritiskt förhållningssätt till varandra för att stärka 

konfirmeringen i studien (Bryman & Bell 2013). 

2.9.2. Äkthet 

Äkthetskriteriet diskuterar mer generella frågeställningar avseende de 

konsekvenser forskningen kan ha på samhället (Bryman & Bell 2013). En 

viktig aspekt inom äkthetskriteriet är huruvida respondenternas åsikter och 

uppfattningar ger en rättvisande bild till undersökningen. I studien har 

hållbarhetsarbetet och hållbarhetsrapporteringen i statliga bolag varit i fokus, 

därmed har individer som dagligen arbetar med dessa frågor intervjuats för att 

kunna ge relevanta svar och en rättvisande bild av respektive verksamhet. Vi är 

av uppfattningen att de som intervjuats bidragit till en hög grad av äkthet då 

deras erfarenheter och kunskapsområden varit relevanta för studiens 

forskningsområde. Alla respondenter från de statliga bolagen har medverkat 

vid upprättande av hållbarhetsredovisningar och har en aktiv roll när det 

kommer till hållbarhetsarbetet inom respektive bolag.  
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3. Empiri 

Empirikapitlet ger en redogörelse av resultatet utifrån det bearbetade datamaterialet som 

samlats in under studiens gång. Även detta kapitel har disponerats utifrån studiens tre 

forskningsfrågor. Den generella uppfattningen inom respektive forskningsfråga har 

kompletterats med citat från intervjuerna för att ge ytterligare tyngd i studien. 

 

I intervjuerna som genomförts har stor vikt lagt på de statliga bolagens 

hållbarhetsarbete och hur de arbetar för en hållbar utveckling. Givet syftets 

efterfrågas även en förklaring huruvida GRI som ramverk leder till ett mer 

utvecklat hållbarhetsarbete för bolagen samt hur de kommunicerar sitt 

ansvarstagande med hållbarhetsredovisning och vilken roll detta 

kommunikationsverktyg fyller. 

3.1. Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling ses generellt som ett svårdefinierat begrepp där alla 

respondenter dock väljer att luta sig mot Brundtlandkommissionens definition 

av begreppet vilket innebär att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra 

framtida generationers möjlighet till att tillfredsställa sina behov. När 

respondenterna däremot ska beskriva vad hållbar utveckling är utifrån just 

deras företag skiljer sig definitionerna åt då hållbarhetstänket då får en mer 

branschspecifik betydelse. En viktig punkt som lyfts fram i intervjuerna är att 

det är viktigt att utgå ifrån vad företagens unika förutsättningar kan bidra med 

när det kommer till att skapa ett hållbart samhälle och att hållbarhetsarbetet 

därför måste ta sin utgångspunkt inom de områden som företagen faktiskt kan 

påverka. 

“Det är viktigt att utgå från vilken verksamhet man har och så ger man sig på de här stora 

områdena där man faktiskt påverkar… Vi försöker rikta in oss just där vi har störst 

påverkan helt enkelt.”/Apoteket 

“Hållbarhet är egentligen ganska abstrakt, hållbarhet är egentligen allt… Hållbarhet är 

inget som ska ske i ett stuprör, utan att det är en del av vår affär.”/PostNord 

När det kommer till att beskriva vilka aspekter det är som har lett in företagen 

på en bana med högre fokus gällande hållbar utveckling skiljer svaren sig åt i 

stor grad. Alla respondenter förklarar att det har skett en utveckling inom 

hållbarhetsområdet och ger då olika anledningar gällande vilka aspekter som 

främst har varit drivande inom organisationerna. De aspekter som då beskrivs 
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är exempelvis regeringsdirektivet 2007, chefsbyten, skandaler, 

omorganiseringar eller generationsskiften inom företagen.  

“Det finns ganska många medarbetare som är ointresserade av hållbarhet. Men det finns 

också ett stort antal som är väldigt engagerade, och de är vanligtvis yngre.”/Rise 

“Hållbarhetsarbetet i det här företaget tog ju fart på riktigt efter hela uppdrag granskning 

med Uzbekistan... Vi sa att nu måste allting upp på bordet, vi måste vara transparenta och 

vi måste kunna berätta om problemet… Hade vi fortsatt med den här idén, att vi kan ha 

locket på och säga att vi inte begått något brott så vet jag inte om vi hade funnits kvar ens en 

gång.”/Telia 

Även om bolagen har haft olika drivkrafter som frammanat ett mer utvecklat 

hållbarhetsarbete ser uppfattningen gällande utvecklingen i stort sett likadan ut 

i de statliga bolagen som ingår i studien. De flesta menar på att hållbarhet 

tidigare kopplades ihop med enbart miljö och gärna förväxlades med detta 

begrepp istället för att beskriva mer omfattande områden i samhället. Allt 

eftersom hållbar utveckling har tagit mer plats i samhället är uppfattningen att 

ögonen riktats mot andra delar som de sociala och ekonomiska aspekterna av 

hållbarhet. 

“Det var väldigt lätt så att man ersatte ordet hållbarhet mot miljö… Nu så är det väldigt 

mycket större insikt i vad hållbarhet är för någonting… Det finns inte alltid en 

kilowattsiffra eller liknande på hållbarhet utan det finns andra värden som spelar 

in.”/Akademiska hus 

Den utveckling som beskrivs av respondenterna har i stor utsträckning mynnat 

ut i en diskussion gällande TBL med de miljömässiga, sociala och ekonomiska 

aspekterna som även ligger till grund för ramverket GRI. Flertalet 

respondenter leder i sina förklaringar fram till att alla delar är viktiga och att 

TBL är en vedertagen bild som täcker av vad hållbar utveckling innebär på ett 

bra sätt. Det nämns även att det är viktigt att finna en balans som passar 

företaget bra och där företaget kan bidra till samhällsnytta på ett bra sätt. Den 

ekonomiska aspekten tas upp som fullständigt nödvändig för att de sociala och 

miljömässiga aspekterna ska kunna tillgodoses från företagets sida. När det 

kommer till de sociala delarna som tagit en allt större roll på senare tid enligt 

flertalet respondenter ligger ofta fokus på etiska aspekter gentemot sin 

omgivning men även arbetsvillkor och arbetsmiljöfrågor. Gällande de 

miljömässiga aspekterna skiljer sig fokus mellan de olika branscherna som de 

statliga bolagen agerar inom. 



 

24 

 

“Vi som företag har ju ansvar för att balansera alla de här tre aspekterna, vi måste ju även 

kunna tjäna pengar för att förändra oss. Får vi inget överskott så kan vi inte investera i 

något nytt, så enkelt är det ju.”/Vattenfall 

En gemensam uppfattning som framkommit under intervjuerna är att för att 

kunna implementera ett bra hållbarhetsarbete inom en organisation krävs det 

att hela organisationen strävar efter samma mål med en gemensam vision som 

företaget vill nå. Vissa förklarar att utbildningar gällande hållbarhet inom 

organisationerna samt bra och föredömligt ledarskap kan fungera som vägar 

att nå ut med dessa gemensamma visioner och sammansvetsa organisationen. 

Även att hållbarhet måste ses som en del av ett företags strategi för att 

företagets mål och visioner ska uppnås är en bild som framgår tydligt av 

intervjuerna. 

“Enkelt uttryckt så handlar det ju om att hitta de här möjligheterna, att harmonisera 

affärsstrategi, affärsutveckling med att lösa samhällsutmaningar.”/Telia 

“Hur många är det som jobbar med hållbarhet? Fel svar är nio och rätt svar är 20 000. 

Vår syn på det här är att hållbarhet måste integreras i det dagliga arbetet och det är inte så 

att man kan peka ut någon och säga att det är ditt ansvarsområde.”/ Vattenfall  

3.2. Redovisningens hållbarhetsfunktion 

Utifrån intervjuerna som har genomförts under studiens gång har den 

övergripande uppfattningen när det kommer till hållbarhetsredovisningens 

funktion varit att den fyller både interna och externa funktioner. 

Internt är uppfattningen att hållbarhetsredovisningen fungerar som ett 

styrmedel där hållbarhetsredovisningen kan fungera som ett internt 

kommunikationsmedel som hjälper till att driva utvecklingen av 

hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsredovisningen kan även ligga till grund för hur 

företagen lägger upp strategier då de genom att se på hållbarhetsredovisningen 

kan göra uppföljning på tidigare strategier. De menar då på att de genom 

tidigare rapporter kan se hur företaget och dess strategier har fungerat och 

även synliggöra områden som behöver förbättras. Att kunna uppmärksamma 

inom vilka olika hållbarhetsområden företagen är starka respektive svaga är 

något som i intervjuerna har lyfts fram som viktiga aspekter för att både kunna 

utveckla sina strategier men även för att kunna sätta upp målbilder inför 

framtiden.  
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“Sen är det ju så med hållbarhetsredovisningen att den är ett viktigt styrverktyg med. Alltså 

man följer ju upp vad man gjort och ser vart man står.”/Sveaskog 

“Vi kopplar ihop det med strategiområdet också, så det går lite hand i hand att man 

liksom rapporterar av och så ser man att okej, hur har vår strategi funkat och vad har vi 

uppnått och sen skruvar man på strategin och tar fram en ny.”/Vattenfall 

Externt är uppfattningen att hållbarhetsredovisningen främst fungerar som ett 

kommunikationsmedel gentemot företagens intressenter där främst ägare och 

kunder ses som de huvudsakliga intressenterna som redovisningen riktas mot. 

Då en viktig aspekt gällande hållbarhetsredovisning är att redogöra för sitt 

ansvar gentemot intressenterna är intressentdialoger något som är av stor 

betydelse. Av intervjuerna har det framgått att intressentdialoger är något som 

möjliggör för företagen att nå fram till väsentliga indikatorer i sina 

hållbarhetsredovisningar. Hur intressentdialogerna ser ut skiljer sig i viss mån 

från företag till företag men en utgångspunkt i arbetet är att kartlägga vilka 

som är de främsta intressenterna för varje bolag. Inför varje intervjutillfälle har 

bolagens hållbarhetsredovisningar studerats i vilka det framgår vikten av att 

kartlägga vilka intressenter som är viktigast för företagen och som 

redovisningen främst riktar sig till samt vad som är viktigt för dessa.  

“Det viktiga är att redovisa det som är relevant. Genom att fråga så har vi kunnat skala 

bort sådant som har varit uppenbart ointressant för de som är våra läsare och vi har ju en 

väldigt tydlig målgrupp och det är ju institutionella investerare... Problemet är ju att skriver 

du för alla så skriver du för ingen, för ingen kommer att vara nöjd.”/Telia 

Samtidigt som det är viktigt att tillgodose intressenternas önskemål gällande 

relevanta indikatorer framgår det att företagen anser att det är viktigt att tänka 

på att redovisa enbart för det som de faktiskt har gjort och inget annat för att 

nå en hög grad av tillförlitlighet i redovisningen. Flertalet respondenter har 

nämnt fenomenet att hållbarhetsredovisningar i vissa fall kan fungera som 

någon form av marknadsföringsprodukt för att återge en bra bild av företagen 

som kanske inte alltid är sann. 

“Det är viktigt att hållbarhetsredovisningen inte blir självändamål, det är pågående arbete 

som ska avrapporteras... Det är en fråga om väsentlighet, det finns en risk för att 

redovisningen annars blir en marknadsföringsprodukt.”/Svedab 

Enligt ägarpolicyn krävs det att de statliga bolagens hållbarhetsredovisningar är 

översiktligt externt granskade vilket även överskådligt diskuterats under 

intervjutillfällena där det också framkommer att den externa granskningen kan 
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skapa en form av trygghet. Även om hållbarhetsredovisningar är svåra att 

granska och att den tredje partens externa granskning endast är översiktligt 

utförd anses den vara av vikt för både företagen och dess intressenter. 

Respondenten från FAR gav sin bild gällande den externa granskningens roll 

och menade på att en externt granskad hållbarhetsredovisning kan stärka 

tillförlitligheten i informationen som delges intressenterna. 

“Du rapporterar på någonting och det kräver att du gör det här i hela organisationen… 

Om det också då blir verifierat av tredje part så är det naturligtvis så att det går inte bara 

att ha det här som ett kommunikationsdokument utan man måste faktiskt utföra det som 

man säger att man gör.”/FAR 

När det kommer till huruvida en hållbarhetsredovisning ger en tillräckligt 

transparent bild av ett företags hållbarhetsarbete är den övergripande 

uppfattningen att själva hållbarhetsredovisningen i sig återger en transparent 

bild men att den bara är en del av kommunikationen. Förklaringen till detta är 

att hållbarhetsredovisningen i regel enbart når en begränsad intressentkrets. 

Många respondenter menar att detta kan bero på att redovisningen är 

komplicerad och omfattande vilket gör att många intressenter drar sig för att 

läsa den. Något som framkommit genom intervjuerna är vikten av att 

komplettera redovisningen med mer lättillgänglig information om sitt 

ansvarstagande för att nå ut till en bredare skara intressenter.  

“Det är ju ett verktyg, och det är förmodligen ett bra verktyg för vissa intressenter… Men 

andra intressenter kanske skulle vara mer intresserade av information förpackat på ett 

annat sätt.”/Jernhusen 

3.3. GRI:s påverkan på de statliga bolagens hållbarhetsarbete 

När GRI diskuteras finns det flera aspekter att utgå från, dels har ramverket i 

sig diskuterats i intervjuerna men även hur påverkan från ägarna berör de 

statliga bolagen exempelvis genom det direktiv de satte upp gällande GRI-

rapportering. Direktivet angående att de statliga bolagen skulle upprätta en 

hållbarhetsredovisning utefter GRI:s riktlinjer uppfattas enligt majoriteten av 

respondenterna som ett positivt tilltag från staten. Oavsett om de haft ett 

omfattande eller ett näst intill obefintligt hållbarhetsarbete innan direktivet 

gavs ut menar de på att en påtryckning från ägarna gällande att bolagen ska 

föregå med gott exempel är positivt och ett viktigt steg när det gäller att nå ett 

hållbart samhälle. 
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”Jag tycker det är bra att våra ägare, staten ställer krav på att vi ska vara ett föredöme när 

det gäller hållbarhet.”/PostNord 

”Jag tycker att det är jättebra att staten är tydlig som ägare… Jag tror att det är ett 

kraftfullt verktyg som katalyserar ett skifte.”/Jernhusen 

Även respondenten från FAR instämmer i att tilltaget från regeringen att sätta 

upp direktiv för de statliga bolagen att börja redovisa sitt hållbarhetsansvar har 

varit positivt. Respondenten menar fortsättningsvis att detta tilltag lett till en 

ökad transparens samt förbättrad redovisning inom de statliga bolagen. 

Huruvida GRI var rätt verktyg för upprättandet av rapporteringen går att 

diskutera menar respondenten. 

”Var GRI rätt eller fel? Ja det var en väg att gå och den tog de, jag har ingen synpunkt på 

det. Att ta beslut ibland är ganska bra”/FAR 

När det kommer till frågan om hur de statliga bolagen ser på GRI som 

redovisningsramverk skiljer sig bilden åt till viss del. Somliga ställer sig positiva 

till ramverket medan andra kan uppfattas som lite mer tveksamma. De som 

har en mer kritisk attityd mot GRI som ramverk menar på att det inte är väl 

utformat för just deras bransch samt att det kan uppfattas som en aning 

trubbigt och otympligt att arbeta med i vissa situationer. Med detta menar de 

att vissa av de indikatorer som efterfrågas kan anses vara irrelevanta när det 

kommer till just deras bransch. De som däremot har en mer positiv inställning 

gentemot GRI som ramverk framhäver att det fungerar som ett stöd och 

något som får upp hållbarhetsfrågorna på bordet.  

”Man kan väl känna ibland i GRI-rapporteringen att det inte är applicerbart på vår typ 

av bolag.”/Jernhusen 

”Jag tycker GRI är bra, jag tror att om man inte hade det så skulle de flesta företagen inte 

veta över huvud taget hur de ens skulle börja prata om hållbarhet inom ett företag.”/Svanen 

Ett område där det däremot råder samstämmighet i stor utsträckning mellan 

de statliga bolagen är utvecklingen av GRI:s riktlinjer och att den anses gå åt 

rätt håll. Åsikten är att i G3 riktlinjerna med A, B och C nivåerna var allt för 

inriktat på att redovisa så många indikatorer som möjligt som i många fall 

saknade relevans för bolagens verksamhet och hållbarhetsarbete. Problemet 

med detta förklaras som att allt för många indikatorer leder till att 

redovisningen blir svårarbetad för företaget men även svår att ta till sig för 

läsaren. 
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”Tvånget på ett visst antal indikatorer var inte rätt väg att gå. Företagsledningen måste 

kunna utgå från sina verksamheter, vad som är relevant”/Svedab 

I G4 riktlinjerna blev det istället större fokus på väsentlighet gällande de 

indikatorer som det ska rapporteras på. Det framgår enligt respondenterna att 

detta är rätt väg att gå då det blir lättare för företagen att styra rapporteringen 

och framhäva det som är väsentligt för just dem vilket då även förenklar för 

läsaren. Väsentlighetstanken anses vara starkt kopplad till intressentdialogen 

som även den fått en mer framträdande roll i G4 riktlinjerna. Respondenterna 

från de statliga bolagen menar då att de indikatorer som tas fram även ska vara 

väsentliga för dess intressenter och därmed krävs en tydlig och öppen dialog 

med dessa.  

”I G4, där pratar vi materialitet och det är det som är viktigt för företaget och det är klart 

att det är det som man ska prata om och redovisa till skillnad från G3… Så G4 är ett 

steg i rätt riktning, absolut!”/Vattenfall      

Representanten från FAR verkar här ha en totalt motsatt uppfattning gällande 

utvecklingen av GRI i jämförelse med de statliga bolagen och menar på att 

ramverket utvecklats till att bli mer och mer fyrkantigt vilket gör det mer 

svårarbetat för bolagen och därmed inte främjar en hållbar utveckling även om 

rapporteringen i sig blir bättre. Fortsättningsvis menar respondenten angående 

väsentlighet att bolagen hade samma möjlighet att göra väsentlighetsanalyser 

inom G3-regelverket men att det är svårt för bolagen att få fram de mest 

väsentliga indikatorerna genom att använda GRI.  

”Ta spelansvar på Svenska spel till exempel, försöker du hitta det i GRI så kommer du 

inte att göra det, men det är den mest väsentliga frågan för dem”/FAR 

Då studiens syfte ämnar finna svar på huruvida GRI:s riktlinjer har lett till ett 

mer utvecklat hållbarhetsarbete inom statliga bolag har syftet diskuterats med 

respondenterna vilket har lett till en delad kompott av åsikter gällande GRI:s 

påverkan på utvecklingen inom deras hållbarhetsarbete. På sätt och vis går det 

att dela in respondenterna i två olika grupperingar där den ena gruppen menar 

på att GRI:s riktlinjer har lett till ett förbättrat hållbarhetsarbete och där den 

andra gruppen menar att det inte är GRI i sig som varit drivande.  

De i den senare gruppen förklarar att GRI är ett bra verktyg för att förbättra 

företags arbete med själva rapporteringen av hållbarhetsarbetet snarare än att 

driva det faktiska hållbarhetsarbetet framåt. Fortsatt förklarar de att det inte 
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varit GRI som ramverk som varit en pådrivande faktor utan främst själva 

påtryckningen med direktivet från ägarna vilket i det här fallet är staten.  

De som däremot har en positiv inställning till att GRI leder till ett förbättrat 

hållbarhetsarbete förklarar att genom att följa ramverket ges företagen 

möjlighet att lyfta fram frågor inom hållbarhet som de annars inte hade arbetat 

med. De beskriver fortsättningsvis att GRI bidrar till ett strukturerat arbetssätt 

där väsentliga indikatorer tas fram med hjälp av väsentlighetsanalyser och 

intressentdialoger. Lyfts rätt indikatorer fram och jobbas med utvecklas även 

företagens hållbarhetsarbete över lag. 

”Nej, inte riktlinjerna som sådana utan det är en hjälp och ett stöd att titta på om man 

glömt någonting men vi hade lika gärna kunnat titta på andra saker så som exempelvis 

Global Compact eller sunt förnuft.”/Postnord 

”Det vågar jag nästan påstå med bestämdhet att det har, bara inventeringen och den 

strukturerade genomlysningen av ett bolag som man gör när man gör en GRI redovisning är 

av godo för ett företag. Det är först när man vet som man kan agera.”/Akademiska hus 
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4. Konceptuell tolkningsram  

Den konceptuella tolkningsramen bidrar med grundläggande förståelse med vår tolkning av 

vad det valda forskningsområdet handlar om. Den bygger dels på tidigare forskning men 

även på ett statligt direktiv och information om ramverket GRI. För att underlätta för 

läsaren har tolkningsramen delats upp utefter studiens tre frågeställningar. 

4.1. Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling växte fram i slutet av åttiotalet där en 

starkt bidragande faktor var Brundtlandkommissionens rapport “vår 

gemensamma framtid” (WCED 1987). Rapporten landar i en definition av 

hållbar utveckling som en strävan att tillfredsställa dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Gulliksson och Holmgren (2015) menar att för att nå en hållbar utveckling 

krävs det först och främst att grundläggande behov som mat och vatten för 

världens fattiga täcks. De förespråkar även en högre grad av utnyttjande av 

flödesresurser som solenergi och vattenkraft istället för lagerresurser som olja 

och andra fossila bränslen som inte är förnybara. Det går alltså att säga att 

hållbar utveckling handlar om att hushålla med de resurser som finns 

tillgängliga i dagsläget och att samtidigt söka nya vägar till att producera på ett 

effektivare tillvägagångssätt. Gray (2006) förklarar att genom att studera det 

ekologiska fotavtrycket från mänskligheten går det att bevisa att vårt 

nuvarande förbrukningsmönster tar för stor del av jordens resurser, så pass 

stor del att jorden faktiskt inte räcker till.  

Hopwood et al. (2005) förklarar att miljön tidigare inte sågs som något 

människan styrde över och om det var några problem sågs de enbart som 

lokala företeelser som inte påverkade omvärlden. Fortsättningsvis förklarar de 

att miljömässiga problem numera tas på största allvar och är en stor del av vad 

hållbar utveckling innebär. Genom att poängtera att miljömässiga problem inte 

längre enbart ses som lokala problem görs större insatser för att skärpa regler 

kring föroreningar och det sker även påtryckningar för att redogöra för sitt 

ekologiska fotavtryck (Hopwood et al. 2005). Sachs (2015) menar att hållbar 

utveckling också är en normativ bild av världen vilket innebär att det föreslås 

målsättningar som världen ska sträva efter att uppnå för att nå ett mer hållbart 

och jämlikt samhälle. Han menar då att hållbarhetsutveckling främjar ett 

holistiskt synsätt vilket innebär att alla delar av samhället måste ses över och 

utvecklas. Elkington (1999) lyfter fram de tre övergripande aspekterna som då 

bör ses över i sitt begrepp TBL där ekonomiska, miljömässiga och sociala 



 

31 

 

aspekter fångar upp begreppet hållbar utveckling. För att lyckas nå upp till de 

normativa målsättningarna som Sachs (2015) beskriver menar han att det krävs 

bra ledarskap och styrning. Det är därmed viktigt att de största företagen med 

störst inflytande följer uppsatta normer och regler i samhället och att deras 

bolagsstyrning strävar efter ett mer hållbart samhälle är grundläggande för att 

nå fram till uppsatta målsättningar gällande både ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter (Sachs 2015). Hopwood et al. (2005) förklarar dock att 

begreppet hållbar utveckling är svårdefinierat och brett, det är därför svårt att 

koppla det till mer specifika aspekter som just ekonomiska, miljömässiga eller 

sociala. Även Milne och Gray (2013) riktar kritik mot att enbart rikta in sig på 

de tre ovan nämnda aspekterna och menar att ett bredare tankesätt är 

nödvändigt för att nå ett hållbart samhälle. Van Marrewijk och Werre (2003) 

menar vidare att det inte finns en tydlig definition av företags 

hållbarhetsstyrning således måste företag tänka ut sin egen definition som 

passar deras specifika syfte och mål.  

4.2. Redovisningens hållbarhetsfunktion 

4.2.1. Redovisning 

Den finansiella redovisningen har en lång historia bakom sig där det dubbla 

bokföringssystemet som används än idag växte fram redan på 1200-talet i 

Italien (Kam 1990). Redovisningens funktion anses trots sin digra historia vara 

svårdefinierad där existerande definitioner antingen ses som för breda eller för 

simpla. En vanlig definition är dock att redovisningens funktion är att 

tillhandahålla kvantitativ information av främst finansiell karaktär avseende en 

ekonomisk enhet med syfte att vara användbar för ekonomiskt beslutsfattande 

(Kam 1990). Redovisningen ska således återge information som möjliggör för 

organisationen och dess intressenter att fatta välgrundade beslut. Freeman 

(1984) beskriver en intressent som en grupp eller individ som har möjlighet att 

påverka eller påverkas av organisationens handlingar. Enligt Marton (2013) 

riktar sig redovisningen oftast mot aktieinvesterare, långivare och 

skattemyndigheter, åsikterna angående vad som är användbar information 

varierar i stor utsträckning mellan intressentgrupperna. Kam (1990) beskriver 

detta som ett av de grundläggande problemen med redovisningen, nämligen 

att veta vad som utgör relevant information för intressenterna. Traditionellt 

sett har relevant information inneburit sådan information som omfattar 

organisationens finansiella position och resultat vilket möjliggör för 

intressenterna att bedöma deras framtida kassaflöden som är kopplade till 

organisationen (Kam 1990). Alexander och Jermakowicz (2006) menar att om 
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en redovisning ska vara meningsfull för beslutsfattande krävs det att den 

återger en rättvisande bild av organisationen och dess finansiella ställning, fri 

från väsentliga felaktigheter. Mellemvik et al. (1988) menar vidare att en 

rättvisande bild bidrar till att reducera osäkerheter och därmed skapa en mer 

tillförlitlig redovisning. Kam (1990) menar att relevans och pålitlighet är de två 

viktigaste kvalitéerna för att skapa en redovisning som är användbar för 

beslutsfattande. Med relevant information menas informationens kapacitet att 

påverka användarens beslutsfattande. Pålitlighet definieras som försäkran om 

att den redovisade informationen är fri från väsentliga felaktigheter och 

partiskhet från upprättaren av redovisningen (Kam 1990). 

Stockenstrand (2014) diskuterar hur redovisningen har ändrats genom åren där 

en viktig faktor är den ökade globaliseringen där världens ekonomier blir allt 

mer sammanlänkade med varandra. Redovisningen har därmed fått en allt 

viktigare roll och fungerar som ett globalt språk för att kunna återge 

organisationens ekonomiska verksamhet och ställning ut till intressenter. 

Begreppet hållbar utveckling är något som får allt större utrymme i dagens 

samhälle (Sachs 2015) och Steurer et al. (2015) menar att företagen idag 

upplever större påtryckningar att ta ett ökat ansvar i hållbarhetsrelaterade 

frågor vilket även kommer till utryck i redovisningen. Redovisningen blir 

därmed en viktig kanal varigenom företagen kan möta denna efterfrågan och 

att redovisa hållbarhetsinformation har många fördelar som exempelvis ökad 

transparens, ökad legitimitet och rykte, motiverar anställda samt förbättrar 

företagets styrprocesser (Hahn & Kühnen 2013). Ett företags redovisning 

handlar således inte längre enbart om att redogöra för den finansiella 

ställningen i företaget utan fokuserar även på sociala och miljömässiga 

aspekter för att komplettera den finansiella redovisningen (Hahn & Kühnen 

2013). 

4.2.2.  Hållbarhetsredovisning  

Westermark (2013) definierar hållbarhetsredovisning som en redovisning av 

hur organisationers strategier och aktiviteter relaterar till hållbar utveckling. 

Hållbarhetsredovisningen fungerar således som ett verktyg där frågorna om 

hållbar utveckling knyts samman med redovisningen (Frostenson et al. 2012). 

Sedan början av nittiotalet har hållbar utveckling starkt präglats av Elkingtons 

(1999) begrepp TBL vilket även har kommit i uttryck i 

hållbarhetsredovisningen. Organisationer ska utöver den ekonomiska aspekten 

även beakta och redovisa sin sociala och miljömässiga påverkan då dessa tre 
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delar är kopplade till varandra. GRI som är ett av de mest erkända ramverken 

när det kommer till hållbarhetsrapportering påvisar också vikten av TBL då 

rapporteringen enligt GRI:s riktlinjer syftar till att redogöra för organisationens 

miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan (GRI u.å. b).  

Under nittiotalet skedde en utveckling där ökad transparens, kontroll och 

riskminimering blev allt viktigare inom organisationer (Frostenson et al. 2012). 

En bidragande orsak till detta var företagsskandaler likt Enron-kraschen som 

skapade ett bristande förtroende till näringslivet från dess intressenter (Mallin 

2013). Utvecklingen ledde till en större granskning av organisationerna där 

hållbarhetsredovisningen blev ett verktyg för organisationer att bibehålla sin 

legitimitet mot intressenter (Neu et al. 1998).  

Utöver att hållbarhetsredovisningen rapporterar vilket ansvarstagande 

organisationer tar, kan redovisningen även fylla två andra funktioner enligt 

Frostenson et al. (2012). Den första funktionen syftar till att öka transparensen 

gentemot intressenterna och hur företagen genom redovisningen synliggör och 

kommunicerar hållbarhetsarbetet. Dubbink et al. (2008) betonar vikten av 

transparens i organisationernas hållbarhetsarbete där transparenta 

organisationer återger information på ett sätt som gör det möjligt för 

intressenter att skapa sig en rättvisande bild av organisationen. En bristande 

transparens kan således innebära problem då det leder till en misstro avseende 

organisationens trovärdighet. Den andra funktionen avser 

hållbarhetsredovisningen som ett verktyg att styra hållbarhetsprocesser och 

bidra till ett utvecklat hållbarhetsarbete inom organisationen (Frostenson et al. 

2012). Adams och Frost (2008) menar att organisationer kan använda 

hållbarhetsredovisningen och andra miljömässiga indikatorer i sin strategiska 

planering som ett verktyg för att utveckla sitt hållbarhetsarbete och sociala 

ansvarstagande. 

Hållbarhetsredovisning är ofta föremål för stark kritik. Michelon et al. (2015) 

kritiserar hållbarhetsredovisningen som något överflödigt, att den saknar 

relevans för beslutsfattande och inte bidrar till ett bättre hållbarhetsarbete. En 

annan uppfattning är att hållbarhetsredovisningen skönmålar organisationens 

verksamheter och att ett kritiskt förhållningssätt till informationen därmed är 

nödvändigt. Adams och Frost (2008) menar att efterfrågan av transparens kan 

leda till att organisationerna försöker presentera sig som ansvarstagande även 

om den presenterade bilden inte stämmer överens med verkligheten. Detta 

fenomen kallas för frikoppling och innebär att organisationer medvetet eller 

omedvetet bygger en bild om hur de önskar att bli upplevda av samhället, men 
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som inte stämmer överens med verkligheten (Meyer & Rowan 1977). Det 

finns således risk att rapporteringen inte reflekterar verkligheten utan istället 

presenterar en version av organisationens ansvarstagande som är i linje med 

samhällets förväntningar. Milne och Gray (2012) anser att det finns en klar 

skillnad mellan rapportering och prestation vilket innebär svårigheter att 

utifrån hållbarhetsredovisningen kunna avgöra en organisations verkliga 

ansvarstagande och om rapporteringen leder till ett bättre hållbarhetsarbete. 

Även Deegan och Rankin (1997) förklarar att det riktas kritik mot att företags 

hållbarhetsredovisning kan vara snedvriden och präglas av partiskhet i stor 

utsträckning. De menar att det är vanligt förekommande att företag i 

redovisningen lyfter fram de positiva aspekterna medan de negativa delarna 

sopas under mattan. För att nå en mer tillförlitlig redovisning och minska 

graden av partiskhet förklarar Deegan och Rankin (1997) att företag kan göra 

en väsentlighetsanalys där de når fram till de indikatorer som är väsentliga att 

redovisa för just deras verksamhet. För att indikatorer ska ses som väsentliga 

ska redogörelsen av dem vara av betydelse, med detta menas att redogörelsen 

av indikatorerna har en påverkan på beslut som företag gör samt att 

intressenter kan dra nytta av informationen som delges (Deegan & Rankin 

1997). Font et al. (2016) Förklarar att väsentlighetsanalysen har fått en allt 

viktigare roll och även har fått en stor betydelse inom ramverket GRI. De 

menar även att väsentlighetsanalysen leder till ett delat värdeskapande och 

därmed skapar värde både för företaget samt dess omgivning då den leder till 

en prioritering av problem, planering samt hur ansvar rapporteras. Detta i sin 

tur leder till riskminimering och ett bättre samarbete med intressenter, 

svårigheterna som kan uppstå är dock själva avgörandet angående vad som är 

väsentligt och vad som inte är det (Font et al. 2016). 

4.2.3. Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin handlar om att organisationer ständigt eftersträvar att agera 

utefter värderingar och normer som finns i samhället för att uppfattas som 

legitima av samhället och organisationens intressenter (Brown & Deegan 

1998). Detta brukar liknas vid att det existerar ett socialt kontrakt mellan 

organisationen och samhället, där kontraktet utgörs av samhällets 

förväntningar på hur företaget skall agera. Det sociala kontraktet är dock inte 

konstant utan ändras med samhällets normer och värderingar vilket gör att 

organisationer måste anpassa sig efter normskiftningar som sker i dess 

omgivning (Brown & Deegan 1998). Om organisationerna inte följer 

samhällets normer och förväntningar uppstår ett legitimitetsgap (O ´Donovan 
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2002).  Detta kan innebära problem för organisationerna då legitimitetsteorin 

menar att företags förutsättningar att överleva är starkt kopplat till huruvida 

samhället anser att organisationen uppfyller det sociala kontraktet (Gray et al. 

1996). Att inte uppfylla det sociala kontraktet kan innebära sanktioner från 

samhället i form av exempelvis minskad efterfrågan på produkter, legala 

restriktioner eller sämre förutsättningar att få tillgång till kapital (Deegan & 

Unerman 2011).   

Organisationer kan ställas inför många situationer som innebär att deras 

legitimitet ifrågasätts. Det kan exempelvis vara genom arbetsplatsolyckor, 

miljöförstöringar eller andra företagsskandaler där Lindblom (1994) menar att 

det finns fyra strategier för att överkomma hot mot organisationens legitimitet: 

- Förmedla organisationens ambitioner att förbättra sig ut till 

intressenterna. 

- Försöka ändra intressenternas uppfattning om händelsen (men utan att 

faktiskt ändra organisationens uppträdande). 

- Förflytta fokus från den negativa händelsen (lägga vikten vid positiva 

händelser istället som nödvändigtvis inte relaterar till händelsen). 

- Försöka ändra externa förväntningar på händelsen (genom att förklara 

varför organisationen inte kan hållas ansvarig för exempelvis dåliga 

arbetsförhållanden hos sina leverantörer). 

Hållbarhetsredovisningen är idag ett verktyg varigenom organisationer kan 

implementera ovanstående strategier genom att redovisa vilket socialt 

ansvarstagande som tagits för att tillskansa sig legitimitet (Bebbington et al. 

2008). Det kan dock vara problematiskt att helt lita på vad organisationer 

redovisar i sin hållbarhetsredovisning. Gray et al. (1996) menar att många av 

organisationernas hållbarhets-aktiviteter kan spåras tillbaka till Lindbloms 

(1994) strategier där det tenderas att läggas tyngd på organisationens positiva 

sidor och utelämna de negativa aktiviteter som de företar sig.  

Deegan et al. (2002) menar på att social och miljömässig rapportering likt en 

hållbarhetsredovisning främst upprättas av strategiska skäl och har lite med 

organisationens egentliga ansvarstagande att göra. Detta fenomen kallas för 

”greenwashing”, vilket innebär att organisationer försöker tillskansa sig 

legitimitet genom skönmålning av organisationen (Laufer 2003).   
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4.2.4. Intressentteorin 

Deegan och Unerman (2011) menar att intressentteorin och legitimitetsteorin 

till stor del liknar varandra och att det vore felaktigt att helt behandla dem som 

två enskilda teorier. Deegan (2002) menar att båda teorierna beskriver 

organisationen som en del i ett större system där organisationen påverkar och 

blir påverkad av andra aktörer i samhället. Fortsättningsvis förklarar han att 

skillnaderna ligger i att legitimitetsteorin fokuserar på samhället och att 

organisationer ska uppfylla det ”sociala kontrakt” av förväntningar från 

samhället för att erhålla legitimitet. Intressentteorin ger istället en mer förfinad 

bild då den beaktar flera grupper i samhället som har olika åsikter angående 

hur organisationen skall agera med olika förmåga att påverka organisationen. 

Istället för ett socialt kontrakt gentemot samhället menar intressentteorin att 

det finns flera olika kontrakt gentemot flertalet intressentgrupper som ska 

uppfyllas (Deegan 2002). 

En intressent är någon som har förmågan att påverka en organisations arbete 

(Freeman 1984). En organisation har således flertalet intressenter exempelvis 

anställda, aktieägare, leverantörer, konkurrenter, media, regeringen och 

kreditgivare (Gray et al. 1996). Intressenter kan vidare delas in i primära och 

sekundära intressenter. En primär intressent har förmågan att påverka en 

organisations fortlevnad, exempelvis kreditgivare, aktieägare och anställda. 

Sekundära intressenter besitter inte samma förmåga att påverka företagets 

förmåga att överleva, exempelvis intressenter som inte tillför kapital till 

organisationen (Gray et al. 1996). 

Enligt Jawahar och McLaughlin (2001) består intressentteorin av två olika 

grenar, den normativa grenen och den positiva grenen. Den normativa grenen 

av intressentteorin tar hänsyn till både primära och sekundär intressenter och 

menar att alla intressenter har lika rätt och bör bli behandlade på lika villkor. 

Intressenters olika makt och förmåga att påverka organisationens fortlevnad 

och lönsamhet ska inte påverka organisationernas ansvarstagande gentemot 

dess intressenter (Hasnas 1998). En viktig del i den normativa grenen är att 

alla intressenter ska ha rätt till information som beskriver vilken påverkan 

organisationen har på dem. (Jawahr & McLaughlin 2001). Den positiva grenen 

av intressentteori beskriver hur organisationer tenderar att rikta fokus mot de 

intressenter som har störst förmåga att påverka organisationens fortlevnad. 

Hållbarhetsredovisningen kommer här främst att riktas mot de mest 

inflytelserika intressenterna för att öka deras förtroende till organisationen 

(Gray et al. 1996). Intressentteorin kan därmed användas som ett verktyg för 
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att förstå och tolka hållbarhetsredovisningen samt vilka intressenter som 

redovisningen främst riktar sig mot (Roberts 1992). 

Golob och Podnar (2014) förklarar att det ökade intresset gällande företags 

hållbarhetsarbete har lett till att kommunikationen mellan företag och dess 

intressenter har fått en betydande roll. Denna kommunikationsform brukar 

även kallas för intressentdialog och är i stor utsträckning det som formar 

företags hållbarhetsstrategi samt hur deras ansvarstagande kommuniceras 

(Golob & Podnar 2014). När ett företag för en dialog med en intressent är det 

viktigt att inte styra motpartens tankar. Johannesen (1971) menar att många 

företag som för dialoger målar upp sitt egenintresse som en perfekt bild för 

motparten i dialogen i syfte att påverka motpartens tankar för egen vinning. 

Detta agerande är något som motverkar syftet med dialogen. Syftet med 

dialogen är att kunna bilda en uppfattning gällande vilka aspekter som är 

viktiga för motparten i dialogen vilket innebär att dess frihet att uttrycka sin 

egen vilja måste tillgodoses och bevaras (Johannesen 1971). Intressentdialoger 

är något som ska genomsyra alla led i företagen och därmed är det viktigt för 

dem att föra dialoger med intressenter från olika positioner i samhället för att 

kunna nå fram till en hållbarhetsstrategi som är gemensamt accepterad av alla 

intressenter och som möter alla intressenters intressen i den mån det är möjligt 

(Golob & Podnar 2014).  

4.3. GRI:s påverkan på de statliga bolagens hållbarhetsarbete 

4.3.1. Ägardirektivet för de statliga bolagens 
hållbarhetsrapportering.  

Den 29 november 2007 beslutade Regeringen att företag med statligt ägande 

ska upprätta hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer (Regeringskansliet 

2015). De statliga bolagen omfattas av samma lagar som privatägda bolag som 

exempelvis aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen. 

Riktlinjerna är ett komplement där rapporteringen utöver den finansiella 

informationen även ska ge en bild av företagens verksamhet i frågor om 

hållbar utveckling som exempelvis etik, miljö, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet och mångfald (Regeringskansliet 2015).  

Hållbar utveckling är ett delat ansvar bland alla företag, men de statliga 

bolagen ska utgöra ett föredöme och ligga i framkant i arbetet med hållbar 

utveckling och genom de nya riktlinjerna ställa tydligare krav på 

rapporteringen och redovisningen (Regeringskansliet 2015). 
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Hållbarhetsredovisningen ska vara ett verktyg att driva arbetet med hållbar 

utveckling framåt där styrelsen i bolagen ansvarar för att en 

hållbarhetsredovisning efter GRI:s riktlinjer upprättas.    Riktlinjerna bygger på 

principen ”följa eller förklara” vilken innebär att avvikelser kan göras om en 

tydlig förklaring med motivering anges. Denna princip gör att riktlinjerna är 

tillämpbara oavsett storlek på företagen eller oavsett bransch. Företagen ska 

från och med räkenskapsåret som inleds 1 januari 2008 rapportera i enlighet 

med GRI:s riktlinjer. Syftet med att rapportera efter GRI:s riktlinjer är att 

skapa enighet och jämförbarhet i hållbarhetsredovisningarna för att underlätta 

bedömningar av företagen ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

perspektiv (Regeringskansliet 2015).  

Hållbarhetsredovisningen ska publiceras på företagets hemsida i samband med 

publiceringen av årsredovisningen och kan vara en fristående rapport eller 

integrerad i årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen ska även vara 

kvalitetssäkrad genom oberoende granskning och bestyrkande 

(Regeringskansliet 2015). 

4.3.2. Global reporting initiative 

GRI är en ideell organisation som är baserad i Amsterdam vars syfte är att 

erbjuda ett globalt ramverk gällande hållbarhetsredovisning (Fonseca et al. 

2014). GRI har varit i framkant gällande hållbarhetsredovisning sedan slutet av 

90-talet och i dagsläget följer tusentals företag i över 90 länder riktlinjerna som 

GRI ger ut (GRI u.å. a).  

De huvudsakliga målen enligt GRI är att uppnå transparens, stärka 

beslutsfattare, bidra till ett mångfaldigt intressentperspektiv samt att öka 

uppmärksamheten gällande hållbarhetsfrågor för att genom en global 

förändring nå visionen om ett hållbart samhälle (GRI u.å. a). Sedan direktivet 

från regeringen gällande statliga bolags skyldighet att upprätta 

hållbarhetsredovisning år 2008 har GRI:s riktlinjer utvecklats till en viss grad. I 

början följdes G3-riktlinjerna där valmöjligheterna gällande nivå på 

redovisningen var spridd från a till c (GRI 2013). Isaksson och Steimle (2009) 

riktar kritik mot GRI. I sin studie av cementindustrin finner de att GRI:s G3 

riktlinjer inte är tillräckliga för att skapa en tydlig och relevant 

hållbarhetsrapportering. Riktlinjerna misslyckas således att beskriva hur 

hållbara organisationerna är och i vilken takt de utvecklar sitt 

hållbarhetsarbete. 
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I maj 2013 kom G4-riktlinjerna ut efter två år av dialog med intressenter och 

experter från varierande områden där syftet var att skapa en mer meningsfull 

rapportering där rapporter upprättade efter 31 december ska vara efter G4 

riktlinjerna. GRI valde att ta bort de gamla a till c nivåerna och ersätta dessa 

med core eller comprehensive istället (GRI 2015). Anledningen till detta var 

ett flertal missförstånd gällande de tidigare nivåerna och för att riktlinjerna 

skulle bli enklare att följa. G4-riktlinjerna innebar även att företag inte behöver 

redogöra för lika många indikatorer då väsentlighet stod i fokus. GRI ville med 

detta göra riktlinjerna mer användarvänliga för intressenterna där 

organisationer uppmuntras till att bara rapportera information som är relevant 

för uppfyllandet av deras hållbarhetsmål (Jones et al. 2016). Detta innebär en 

ökad betydelse av väsentlighetsanalys från företagen då alla väsentliga 

indikatorer ska redovisas. En stor del av väsentlighetsanalysen bygger på ett 

ökat intressentsamarbete där nyckelintressenter ska identifieras för att hitta 

indikatorer som är relevanta för både intressenter och organisationen (Jones et 

al. 2016). Det ökade intressentsamarbetet syftar vidare till att identifiera gap 

mellan organisationens och intressenternas förväntningar. Även redogörelse 

gällande leverantörskedjor och dess påverkan på omvärlden var något som fick 

ökat fokus i G4-riktlinjerna (GRI 2015).    

Det har riktats kritik mot GRI huruvida deras riktlinjer faktiskt leder 

organisationen mot ett bättre hållbarhetsarbete eller inte. Moneva et al. (2006) 

kritiserar GRI för att inte ge någon explicit definition av vad hållbar utveckling 

är. En indirekt tolkning av vad hållbar utveckling är enligt GRI går dock att 

härleda till TBL då rapporteringen är uppdelad efter ekonomisk, social och 

miljömässig påverkan. Moneva et al. (2006) menar att denna definition har 

många tillkortakommanden på grund av dess komplexitet och menar vidare att 

dela upp hållbarhet i tre dimensioner ger en alltför förenklad bild. Hållbar 

utveckling under GRI begränsas till rapportering av ett antal indikatorer under 

det gångna året och missar därmed det långsiktiga perspektivet. Borglund et al. 

(2010) beskriver i sin studie att en stor del av rapportering efter GRI:s 

riktlinjer handlar om att välja rätt indikatorer för att mäta utvecklingen av sitt 

hållbarhetsarbete. Vidare fann de att många företag har svårigheter när det 

kommer till att välja indikatorer från GRI:s riktlinjer som är relevanta för deras 

organisation. En stor del av problematiken var också att många företag 

upplever att GRI inte passar just dem och att det därför är nödvändigt att 

justera GRI:s indikatorer att passa just deras företag. Borglund et al. (2010) 

menar vidare att GRI-rapporteringen inte leder till att det praktiska 
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hållbarhetsarbetet utvecklas utan att den snarare bidrar till en förbättrad 

redovisning och ett ökat teoretiskt kunnande.  

4.3.3. Agentteorin  

Enligt Eisenhardt (1989a) diskuterar agentteorin förhållandet mellan två 

parter, där en part (principalen) delegerar ut arbete till den andra parten 

(agenten). Principalens roll är att delegera uppgifter till agenten men även att 

bistå med resurser för att underlätta agentens möjligheter att fullfölja 

uppdraget (Ross 1973; Eisenhardt 1989a). Agentens roll är att agera och fatta 

beslut i enlighet med principalens önskemål (Eisenhardt 1989a). Teorin bygger 

på ett antagande om att människor i slutändan agerar i egenintresse och att det 

därmed kommer uppstå intressekonflikter mellan principalen och agenten 

(Jensen 1994). Principalen ska därmed upprätta ett incitamentsystem för att 

reducera risken att agenten agerar i egenintresse (Ross 1973; Eisenhardt 

1989a). 

Agentförhållandet innebär en separation mellan ägande och beslutsfattande då 

principalen delegerar beslutsfattandet till agenten vilket kan medföra vissa 

problem (Bosse & Phillips 2016). Eisenhardt (1989a) menar att agentteorin 

syftar till att lösa två problem som kan uppstå i agentförhållandet. Det första 

problemet relaterar till när principalens och agentens mål och intressen inte 

överensstämmer samt att det kan vara svårt och kostsamt för principalen att 

verifiera vad agenten egentligen gör. Det andra problemet handlar om 

problemen med riskfördelningen som uppstår då principalen och agenten 

föredrar att olika handlingar ska utföras på grund av deras olika inställningar 

till risk. Givet dessa problem syftar agentteorin till att framställa ett optimalt 

kontrakt mellan principalen och agenten med deras olika mål och inställningar 

till risk i beaktande (Eisenhardt 1989a).  

De problem som uppkommer i agentrelationen leder till kostnader som kallas 

för agentkostnader (Jensen & Meckling 1976). Agentkostnader är något som 

uppstår vid separationen mellan ägande och beslutsfattande då det är kostsamt 

för principalen att övervaka att agenten inte handlar i egenintresse (Eisenhardt 

1989a). Jensen och Meckling (1976) definierar agentkostnader som summan av 

tre typer av kostnader; kostnader för att kontrollera att agenten inte jobbar i 

egenintressen som principalen får bära, kostnader som agenten får bära vid 

beslut som innebär skada för principalen samt kostnader som uppstår när 

agenten inte väljer optimala beslut för principalen. Jensen och Meckling (1976) 

menar vidare att det i princip är omöjligt att försäkra att agenten fattar 
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optimala beslut för principalens räkning utan några kostnader. Dock kan 

kostnaderna minskas genom incitament, kontrakt och regleringar vilket även 

minskar gapet mellan principalens och agentens olika intressen.  

4.3.4. Bolagsstyrning  

Jamali et al. (2008) menar att organisationer traditionellt sett har uppfattats 

som självcentrerade och vinstmaximerande aktörer och fram till nyligen har 

kopplingarna mellan kapitalism, ekonomisk tillväxt och självcentrerade företag 

gått obemärkt förbi. Diverse företagsskandaler likt Enron-kraschen gjorde att 

bristerna i bolagsstyrningen kom upp till ytan (Ahmad & Omar 2016). Detta 

resulterade i en rad påtryckningar inte bara på företagen att utveckla en mer 

ansvarstagande bolagsstyrning utan även på länders lagstiftande organ att 

utveckla bolagsstyrningskoder och ramverk för att förbättra bolagsstyrningen 

(Coumo et al. 2016). Syftet med koderna var att öka transparensen och 

ansvarstagandet hos företagen vilket i sin tur skulle återvinna ägarnas och 

intressenternas förtroende.  

Pargendler (2016) menar att bolagsstyrning är ett svårdefinierat begrepp och 

att det inte existerar en allmänt accepterad definition. Ahmad och Omar 

(2016) menar att dagens bolagsstyrning är ett tvärvetenskapligt begrepp som 

innefattar en rad olika funktioner inom organisationen som exempelvis 

finansiering, redovisning, etik, transparens, socialt ansvarstagande samt 

relationen mellan styrelsen, ägarna och övriga intressenter.  

Begreppet bolagsstyrning relaterar i stor grad till agentteorin och separationen 

mellan företagens ägande och beslutsfattande (Ahmad & Omar 2016). 

uppdelningen leder således till ett principal-agent förhållande där 

företagsledningen (agenten) har som uppgift att upprätthålla och skydda 

ägarnas (principalen) intressen. Ett grundläggande problem i dagens 

bolagsstyrning är just kopplat till agentrelationen där det föreligger en konflikt 

mellan företagsledningen och ägarnas intressen. 

Jamali et al. (2008) menar att bolagsstyrning handlar om hur företag styrs och 

kontrolleras. Kontrollfunktionen innefattar begreppen efterföljelse, 

ansvarsfullhet och transparens och hur chefer utför sina uppdrag i enlighet 

med existerande lagar och förordningar. Bolagsstyrning handlar därmed om att 

ständigt utveckla lagar och regelverk för att säkerställa att ägarnas rättigheter 

och önskemål efterlevs. Freeman och Reed (1983) menar att bolagsstyrningen 

traditionellt sett riktat sig främst mot att uppfylla ägarnas intressen och att 
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skapa högt värde för dem. Freeman (1984) diskuterar ett bredare 

intressentperspektiv där bolagsstyrningen behöver ta hänsyn till en bredare 

grupp intressenter som har påverkan på företaget. Företagsledningen har 

således inte bara ansvar mot ägarna, utan även anställda, leverantörer, kunder 

och samhället i stort vars rättigheter ska anses vara lika viktiga (Jamali et al. 

2008).  

Aras och Crowther (2008) menar att i samma takt som bolagsstyrningen har 

fått en ökad betydelse har en liknande utveckling skett vad gäller 

hållbarhetsfrågor. Bolagsstyrning handlar inte längre om att bara skapa högt 

värde för ägarna utan att skapa balans mellan högt värde för ägarna och 

tillfredsställelse för övriga intressenter. Bolagsstyrningen syftar således till att 

skapa balans mellan företagets ekonomiska och sociala målsättningar 

genom transparens och ansvarstagande gentemot företaget och dess sociala 

omgivning (Aras & Crowther 2008).  

Svenska staten är idag en betydande företagsägare med 50 hel och delägda 

bolag i sin ägarportfölj (Regeringskansliet 2017a). De statligt ägda bolagen är 

idag verksamma inom en rad olika sektorer och branscher och har därmed 

olika uppdrag, förutsättningar och konkurrensvillkor (SOU 2012:14). 

Gemensamt för alla bolagen är att de bildats eller övertagits av staten med 

syfte att bedriva eller kontrollera en viss verksamhet. Det finns 

konkurrensutsatta bolag som arbetar efter samma förutsättningar som andra 

aktörer på marknaden, det finns även en grupp av bolag som har ett särskilt 

beslutat samhällsuppdrag av riksdagen som exempelvis systembolaget med sitt 

monopol avseende alkoholförsäljningen i Sverige. I statens ägarpolicy framgår 

att hållbart företagande är en viktig del i statens bolagsstyrning 

(Regeringskansliet 2017b). Enligt ägarpolicyn ska de statliga bolagen arbeta 

strategiskt för att agera föredömligt inom hållbart företagande. Att agera 

föredömligt enligt policyn innebär att de statliga bolagen ska driva sin 

verksamhet mot en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Detta ska uppnås genom balans mellan ekonomisk, social och miljömässigt 

hållbar utveckling.  

De statliga bolagen ska vidare agera transparent i frågor som rör väsentliga 

risker och möjligheter, föra en aktiv intressentdialog och följa internationella 

riktlinjer samt integrera frågorna i sin affärsstrategi och fastställa strategiska 

hållbarhetsmål samt transparent rapportering med fokus på väsentlighet 

(Regeringskansliet 2017b) 
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5. Analys 

Analyskapitlet är en koppling mellan vårt empiriska material och den konceptuella 

tolkningsramen där forskningsfrågorna har analyserats på djupet för att finna kopplingar 

mellan dessa delar. 

5.1. Hållbar utveckling 

Studiens syfte är att undersöka huruvida arbetet med GRI:s riktlinjer bidrar till 

hållbar utveckling. Då hållbar utveckling är ett begrepp som är svårdefinierat 

och brett (Hopwood et al. 2005) har det varit av vikt i denna studie att klargöra 

hur de statliga bolagen ser på begreppet hållbar utveckling. Att klargöra 

betydelsen av begreppet är viktigt för att kunna bedöma huruvida arbetet med 

GRI:s riktlinjer har haft någon påverkan på arbetet mot en hållbar utveckling.    

Brundtlands vedertagna beskrivning gällande hållbar utveckling som innebär 

att tillfredsställa sina egna behov utan att äventyra framtida generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED 1987) ses fortfarande som 

grundläggande när det kommer till att förklara begreppet hållbar utveckling. 

Studien påvisar att Brundtlands beskrivning av hållbar utveckling kan tolkas på 

olika sätt utifrån vilken organisation det gäller. Arbetet med hållbar utveckling 

kan därmed te sig olika beroende på vilken verksamhet som ett företag 

bedriver (Marrewijk & Werre 2003). Gray (2006) förklarar vikten av att vara 

medveten om sitt ekologiska fotavtryck för att se vilken grad av påverkan 

företaget har på sin omgivning. Jämförs ett energibolag som Vattenfall med 

exempelvis ett bolag som arbetar med miljömärkning som Svanen har det 

ekologiska fotavtrycket helt olika innebörd för respektive bolag. Att utgå från 

sin egen verksamhet och se vilka delar som företaget kan påverka är därmed 

viktigt, detta beskrivs även av Marrewijk och Werre (2003). När det talas om 

hållbar utveckling diskuteras det ofta om att lösa globala problem som att lyfta 

människor ur extrem fattigdom genom att täcka dessa människors 

grundläggande behov (Sachs 2015). I denna studie framkommer att dessa 

problem är något som ligger utanför bolagens rådighet men framhåller vikten 

av att bidra inom de områden där bolagen faktiskt har en möjlighet att 

påverka. Det framgår även att arbetet med hållbarhet inte är något som kan 

separeras från den huvudsakliga verksamheten utan att det handlar om att 

integrera ett hållbarhetsperspektiv i allt företagen gör och att hållbarhet är 

något som ska genomsyra hela organisationen. 
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För att utveckla sitt arbete med hållbarhet framgår det av studien att det är 

viktigt med målsättningar att sträva efter för företagen vilket även är något 

som diskuteras av Sachs (2015). Även ett effektivt ledarskap och en väl 

fungerande bolagsstyrning där det finns en vilja och drivkraft mot förändring 

är av stor vikt för att kunna nå ut med gemensamma visioner och styra 

bolagen mot ett mer hållbart arbete. Hållbarhetsarbete är något som befinner 

sig i en ständig utveckling (Sachs 2015) och i studien framgår det att så även är 

fallet inom statliga bolag. De pådrivande krafterna till en förändring inom 

bolagen har varit olika men det grundar sig i regel i att spridda värderingar 

inom företagen har lett dem till en position där en förändring har varit 

nödvändig. Att få hela organisationen att sluta upp kring gemensamma 

värderingar kan därmed ses som någonting som är av hög vikt för att nå fram 

till ett mer omfattande hållbarhetsarbete där ett hållbarhetstänk genomsyrar 

hela organisationen.  

Studien visar på att hållbar utveckling tidigare likställts med miljömässiga 

parametrar och därmed uteblev andra omfattande hållbarhetsproblem 

(Hopwood et al. 2005). I och med att hållbar utveckling har fått en allt mer 

betydande roll i samhället har även andra aspekter såsom ekonomiska och 

sociala dimensioner av hållbar utveckling fått en mer betydande roll. Dessa 

aspekter tillsammans med den miljömässiga aspekten ligger till grund för 

begreppet TBL (Elkington 1999). Det framgår av studien att de statliga 

bolagen ser TBL som ett bra sätt att fånga upp sitt ansvarstagande om än kan 

de tre olika aspekterna ses som aningen breda och otydliga ibland gällande vart 

vissa hållbarhetsparametrar ska sorteras in. Milne och Gray (2013) riktar som 

tidigare nämnts kritik mot att stycka upp hållbarhet i tre delar på det sätt som 

TBL innebär då detta inte helt och hållet kan fånga upp hållbarhet som helhet. 

Det framgår dock att trots denna kritik finner de statliga bolagen att det är 

fördelaktigt att använda detta verktyg när de redogör för sitt ansvarstagande. 

Svårigheten består av att finna en väg att förmedla det viktigaste inom dessa 

delar för just dem för att nå en optimal redogörelse för just deras 

hållbarhetsarbete.  

5.2. Redovisningens hållbarhetsfunktion  

Den finansiella redovisningen har med åren genomgått förändringar och i 

dagsläget finns det krav på en stor mängd företag att upprätta integrerade 

rapporter där även icke-finansiella hållbarhetsrelaterade mått fått allt större 

plats och betydelse (Hahn & Kühnen 2013). Då hållbarhetsredovisningen fått 
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en allt större roll i samhället har det i studien varit av betydelse att undersöka 

hur de statliga bolagen ser på hållbarhetsredovisningen samt vilka funktioner 

den fyller. 

Hållbarhetsredovisningen fungerar som ett kommunikationsmedel både 

internt och externt. Enligt studien framgår det att hållbarhetsredovisningen 

internt fungerar som ett styrmedel. Adams och Frost (2008) förklarar att 

hållbarhetsredovisningen kan användas i den strategiska planeringen inom 

företag samt som ett verktyg för att utveckla hållbarhetsarbetet. Genom att 

följa sina tidigare upprättade hållbarhetsredovisningar går det att göra 

uppföljningar och analyser som kan leda till nya målsättningar som berör 

hållbar utveckling. Något som framgår av studien är vikten av att föra 

konstanta dialoger med intressenter för att få fram väsentliga indikatorer i sin 

redovisning. Det är då viktigt att inte påverka intressenteras åsikter 

(Johannesen 1971). Att få med intressenternas åsikter vid utformandet av sin 

hållbarhetsstrategi gör det enklare att nå fram till det som är väsentligt att 

rapportera vilket i slutändan gör hållbarhetsredovisningen till ett mer effektivt 

styrmedel (Golob & Podnar 2014). Att utföra väsentlighetsanalyser är något 

som leder till ett delat värdeskapande (Font et al. 2016). Enligt Deegan och 

Rankin (1997) förklaras att väsentlighetsanalysen leder till en minskad 

partiskhet för det bolag som upprättar hållbarhetsredovisningen. Bolagen i 

studien uppfattar väsentlighetsanalysen som positiv då de ges ett eget ansvar 

och att det som verkligen eftersöks i redovisningen av dess intressenter då 

kommer upp till ytan. När bolagen redovisar det som anses väsentligt leder det 

till ett ökat förtroende från intressenter med ett bättre samarbete mellan dessa 

och bolagen samt att bolagen kan få en bättre uppfattning om vad som är 

viktigt för just dem att redogöra för. Att finna det som är väsentligt är svårt 

(Font et al. 2016), och det är just det som utgör en av de största svårigheterna 

för att skapa en hållbarhetsredovisning med en hög grad av transparens. 

Utifrån en extern synvinkel fyller hållbarhetsredovisningen flera funktioner. I 

och med det ökade trycket på företag att arbeta med hållbarhetsrelaterade 

frågor (Hahn & Kühnen 2013) fungerar hållbarhetsredovisningen som ett 

viktigt kommunikationsmedel för att förmedla sitt ansvarstagande. Av studien 

framgår att hållbarhetsredovisningen främst ses som kommunikationsmedel 

som riktar sig ut till bolagens huvudsakliga intressenter vilket i detta fall främst 

är ägare och kunder (Roberts 1992). Eftersom bolagen riktar sig mot de 

intressenter med högst inflytande går det att koppla tillvägagångssättet till den 

positiva grenen av intressentteorin (Jawahr & McLaughlin 2001) där 



 

46 

 

redovisningen främst riktas mot primära intressenter (Gray et al. 1996). 

Studien förmedlar här att hållbarhetsredovisningen i regel bara når ut till en 

begränsad skara intressenter och att det därför behövs kompletterande 

kommunikationskällor utöver hållbarhetsredovisningen för att nå ut även till 

sekundära intressenter (Gray et al. 1996). Att nå ut till alla intressenter oavsett 

vilken ställning de har anses vara av vikt (Hasnas 1998) och det är därför det är 

viktigt med kompletterande kommunikationskällor. 

För att uppfattas som trovärdiga och leva upp till de förväntningar som ställs 

från samhället är det viktigt för bolagen att förmedla en transparent bild av sitt 

ansvarstagande (Brown & Deegan 1998). Med detta menas att redogöra för 

det som faktiskt har uträttats för att inte redovisningen ska bli en skönmålning 

av bolagen (Laufer 2003; Lindblom 1994). Om redovisningen används som en 

form av marknadsföringsprodukt kan syftet med den ifrågasättas då ett 

legitimitetsgap skapas där samhällets normer och förväntningar inte efterföljs 

(O´Donovan 2002). Det blir då en högre grad av egennytta för att tillskansa sig 

legitimitet (Bebbington et al. 2008; Neu et al. 1998) istället för ökad 

samhällsnytta, där det senare bör ses som det huvudsakliga målet med en 

hållbarhetsredovisning.  Att låta redovisningen bli granskad av tredje part är 

något som anses positivt i flera bemärkelser. Bolagen som granskas erhåller en 

högre grad av legitimitet då den granskande parten verifierar att bolagen 

faktiskt utför det som kommuniceras genom redovisningen. Intressenterna 

gagnas av den externa granskningen då de ges en tillförlitlighet till 

informationen i redovisningen vilket ses som en av de viktigaste aspekterna 

som bör uppfyllas för att redovisningen ska kunna ligga till grund för 

beslutsfattande (Kam 1990). 

5.3. GRI:s påverkan på de statliga bolagens hållbarhetsarbete 

För att ta reda på om arbetet med GRI:s riktlinjer har lett till ett mer utvecklat 

hållbarhetsarbete inom de statliga bolagen är det först och främst viktigt att ta 

reda på om GRI:s riktlinjer över huvud taget har haft någon påverkan på 

utvecklingen. Detta område innefattar inte enbart information om 

respondenternas generella åsikt om GRI som ramverk utan även om andra 

faktorer som har spelat in när det kommer till hållbar utveckling.  

Att de statliga bolagen följer GRI:s riktlinjer är en konsekvens av att deras 

ägare (staten) hade en önskan om att de statliga bolagen skulle upprätta 

hållbarhetsredovisning. Att staten som ägare gav ut ett direktiv som de statliga 

bolagen tvingades följa är en tydlig form av bolagsstyrning där de sätter upp 
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krav och regler på bolagen (Freeman & Reed 1983). Att utveckla lagar och 

regelverk för att säkerställa att ägarnas önskemål tillgodoses är av stor 

betydelse inom bolagsstyrning (Jamali et al. 2008). Hållbarhetsredovisningar 

kan upprättas utefter en rad kända ramverk men i detta fall föll valet på GRI. 

Syftet med att välja ett specifikt ramverk som alla bolag skulle följa förklaras 

genom att ägarna ville underlätta bedömning och jämförbarhet mellan 

bolagens hållbarhetsarbete (Regeringskansliet 2015) vilket möjliggörs då ett 

enhetligt ramverk bidrar med en tydlig struktur till rapporteringen. Att staten 

satte upp direktiv med påtryckning gällande hållbarhetsredovisning för att 

kunna se till att de statliga bolagen ligger i framkant när det gäller 

hållbarhetsarbete är något som ses som ett positivt tilltag enligt de statliga 

bolagen. Freeman (1984) beskriver att bolagsstyrningen ska utgå från ett brett 

intressentperspektiv vilket i denna studie blir högst relevant då de statliga 

bolagen ägs av staten som är representanter för samhället i stort. De har 

därmed ett extra stort ansvar för ägande och beslutsfattande och de 

intressekonflikter som uppstår mellan de båda parterna som i detta fall utgörs 

av staten (principalen) och de statliga bolagen (agenten) (Eisenhardt 1989a). 

Att staten satt upp tydliga mål med kravbild på de statliga bolagen har 

katalyserat skifte mot ett högre fokus på hållbarhetsarbete inom bolagen. Av 

studien att döma har direktivet och det medföljande skiftet, mot ett ökat fokus 

på hållbarhet, setts som positivt. De skapar genom direktivet både värde för 

sig själva som ägare och tillfredsställer samtidigt övriga intressenters önskemål 

om ökat ansvarstagande (Aras & Crowther 2008). Trots att vissa av de 

undersökta bolagen redan innan direktivet bedrev ett omfattande 

hållbarhetsarbete medan andra började från grunden råder det konsensus om 

att direktivet är ett steg i rätt riktning i strävan efter ett hållbart samhälle. 

Kontrakt, regleringar och incitament ses som viktiga verktyg för ägare att 

minska gapet mellan deras och agentens intressen (Jensen & Meckling 1976). 

Att staten upprättar direktiv för bolagen att följa kan ses som ett tilltag för att 

nå en gemensam målbild samt ett sätt att minska intressekonflikter som 

uppstår när ägande och beslutsfattande separeras (Eisenhardt 1989a; Bosse & 

Phillips 2016). 

GRI som ramverk uppfattas i studien i stor utsträckning som ett bra verktyg. 

Dock finns det vissa som menar på att det inte är anpassat för just deras 

bransch och att det därför kan bli svårt att applicera. Moneva et al. (2006) 

kritiserar ramverket på grund av att det inte ger en tydlig och fullständig bild 

av vad hållbarhet är för något men även på grund av komplexiteten när det 

handlar om att upprätta hållbarhetsredovisning utefter GRI:s riktlinjer. Det går 
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att utläsa av studien att diversifieringen inom den statliga ägarportföljen leder 

till att det är svårt att nå fram till en gemensam uppfattning om huruvida GRI 

som ramverk är ett optimalt styrmedel eller inte. Fallet hade dock förmodligen 

varit detsamma oavsett vilket ramverk som hade följts då branscholikheter 

alltid kommer att ha en påverkan gällande hur bolagen uppfattar ett specifikt 

ramverk (Borglund et al. 2010).  

Sedan direktivet trädde i kraft år 2008 har GRI genomgått ett antal 

förändringar och gått från G3 till G4-riktlinjerna (GRI 2015). I studien 

framgår det att bolagen ser på G3 som ett trögarbetat och otympligt ramverk 

då det var stort fokus på att ett visst antal indikatorer skulle redogöras för 

oavsett relevansen i dessa indikatorer för respektive bolag. Även Isaksson och 

Steimle (2009) förklarar att G3 inte är ett optimalt sätt att nå fram till relevanta 

indikatorer, hållbarhetsredovisningen tenderar att bli otydlig och ge en oklar 

bild av hur företagen arbetar med hållbarhetsfrågor. De statliga bolagen 

förklarade vidare att övergången från G3 till G4 var av positiv karaktär då det 

nya ramverket erbjöd en större frihet i val av indikatorer som ansågs relevanta 

för den bransch bolagen var verksamma inom. Med G4 ämnade GRI göra 

ramverket mer användarvänligt och satte ett högre fokus på väsentlighet och 

utförande av intressentdialoger (Jones et al. 2016). Syftet får här anses ha 

uppfyllts då förändringarna anses ha lett till tydliga förbättringar med mer 

individuellt anpassade tillvägagångssätt vid upprättande av 

hållbarhetsrapporteringen. Även G4 anses ha vissa brister men enligt de 

statliga bolagen är det ett steg i rätt riktning. Från ett yttre perspektiv går det 

alltså att se att hållbarhetsredovisningarna som upprättas utefter G4 innehåller 

en högre grad av väsentlighet för intressenterna då deras uppfattning om vad 

som är viktigt att ha med faktiskt beaktas när bolagen upprättar 

hållbarhetsredovisningen (Jones et al. 2016). Att föra kontinuerliga dialoger 

med intressenterna är något som främjar transparensen i redovisningen 

samtidigt som redovisningen då leder till ett bättre internt styrmedel för 

företagen då de lägger vikt vid rätt indikatorer (Jones et al. 2016).  

När det kommer till diskussionen om huruvida GRI:s riktlinjer varit en 

bidragande faktor i de statliga bolagens utveckling gällande hållbarhetsfrågor 

finns det som tidigare nämnt två sidor som tagit form under studiens gång. 

Vissa menar på att GRI har varit en bidragande faktor till 

hållbarhetsutvecklingen medan andra menar på att det bara handlar om hur 

redovisningen upprättas. Den sistnämnda beskrivningen gällande att GRI:s 

riktlinjer främst leder till en förbättrad redovisning snarare än ett utvecklat 
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hållbarhetsarbete stöds även av Borglund et al. (2010). I regel har de som ser 

GRI som en hjälp i utvecklingen påbörjat sitt hållbarhetsarbete efter direktivet 

från regeringen. De har därmed sett GRI:s ramverk som ett stöd som har 

hjälpt till att välja ut rätt frågor att arbeta med vilket har bidragit till 

utvecklingen. Att upprätta hållbarhetsredovisning efter GRI:s riktlinjer innebär 

en grundlig inventering av ett företag tack vare väsentlighetsanalys och 

intressentdialoger som utgör ett starkt styrmedel för bolagen i deras 

hållbarhetsarbete. Då GRI:s mål är att uppnå transparens och öka 

uppmärksamheten kring hållbarhetsfrågor för att nå en global förändring mot 

ett hållbart samhälle (GRI u.å. a), framgår det av denna mer positivt inställda 

sida att dessa mål uppnås genom att arbeta med GRI:s ramverk. Den andra 

synen på ramverket är att det leder till ett mer utvecklat redogörande för sitt 

ansvarstagande snarare än ett mer utvecklat hålbarhetsarbete. Det tycks dock 

råda en samstämmighet gällande att om GRI följs på ett hängivet och korrekt 

sätt kommer viktiga frågor att lyftas fram vilket i sin tur leder till att bolagen 

arbetar med rätt hållbarhetsaspekter. Detta i sin tur ses som en viktig del för 

att kunna nå ett mer utvecklat hållbarhetsarbete. Även om GRI kan leda till en 

utveckling förklaras det att påtryckningarna från staten har varit en av de 

viktigaste aspekterna till ett ökat hållbarhetsengagemang. Då ägarna här sätter 

upp direktiv för vad som ska göras måste bolagen i form av agenter 

upprätthålla och skydda ägarnas intressen (Ahmad & Omar 2016). Denna sida 

ställer sig inte nödvändigtvis negativ till GRI som ramverk utan menar på att 

det kan vara en hjälpande hand vid upprättandet av rapporteringen och att det 

är ett av många verktyg som kan användas av bolagen i deras arbete mot en 

hållbar utveckling.  
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6. Slutsatser/Slutdiskussion 

I detta kapitel ges en fyllig beskrivning gällande vad studien har kommit fram till samt 

implikationer till framtida forskning. 

6.1. Slutsatser 

Vad är hållbar utveckling? 

Studien har präglats av diskussioner gällande vad hållbar utveckling egentligen 

innebär. Vad som går att komma fram till är att vedertagna begrepp som med 

tiden fått fäste än idag utgör grunden för hur hållbar utveckling uppfattas. 

Studien har här landat i att Brundtlandkommissionens definition att 

tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina (WCED 1987) utgör en grundsten för de 

statliga bolagen.  Fortsättningsvis har diskussionerna mynnat ut i att denna 

grundsten sedan anpassas på individuella plan för att passa in i företagens 

specifika förutsättningar och branscher. Elkingtons (1999) begrepp TBL ses 

som ett bra verktyg för att strukturera upp arbetet och se inom vilka områden 

som bolagen bör rikta in sig på när det kommer till hållbar utveckling. I 

slutändan handlar det dock om att utgå från sin organisation och vara 

medveten om hur och vart organisationen påverkar sin omgivning för att 

därifrån kunna finna rätt åtgärder för att minska sin påverkan. Att arbeta med 

målsättningar och nå fram till gemensamma värdegrunder inom organisationer 

ses som ett viktigt verktyg för att ett hållbarhetstänk ska kunna genomsyra hela 

organisationen. Det är dock viktigt att poängtera att begreppet hållbar 

utveckling är av en abstrakt karaktär och under en ständig förändring vilket 

innebär att delade åsikter angående dess betydelse är näst intill oundvikligt. 

Vad är en hållbarhetsredovisning? 

I studien framgår att hållbarhetsredovisningen är något som gynnar både de 

som upprättar redovisningen samt bolagens intressenter. Den huvudsakliga 

åsikten är att hållbarhetsredovisningen fyller dubbla syften. För det första är 

det ett styrmedel som används för att styra upp strategier och målsättningar 

inom bolagen, för det andra ses den som ett bra kommunikationsmedel ut till 

de huvudsakliga intressenter som bolagen riktar den mot. Att föra ständiga 

dialoger med intressenterna är av vikt för att nå fram till väsentliga indikatorer 

som kan leda till högre transparens i redovisningen och därmed även en 

legitimerande effekt för bolagen genom ökad relevans och pålitlighet i 

informationen som förmedlas. Det huvudsakliga målet med 
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hållbarhetsredovisningen anses vara att den ska leda till en ökad samhällsnytta 

och därmed blir relevansen, pålitligheten och framförallt transparensen viktig. 

Om bolagen uppfyller dessa kriterier kommer redovisningen att utgöra både 

ett väl fungerande kommunikationsmedel externt och som ett effektivt 

styrmedel sett ur ett internt perspektiv.  

Har GRI:s riktlinjer haft en påverkan på de statliga bolagens hållbarhetsarbete? 

Sedan direktivet om att de statliga bolagen ska upprätta hållbarhetsredovisning 

enligt GRI:s riktlinjer trädde i kraft har det skett en stor utveckling när det 

gäller deras hållbarhetsarbete. Det har blivit ett högre fokus på hållbar 

utveckling. I vilken utsträckning GRI haft en påverkan på denna utveckling 

råder det dock delade åsikter om. Det står dock klart att arbetet med 

ramverket har bidragit till mer välutvecklade hållbarhetsredovisningar där GRI 

fungerat som ett bra verktyg. Att alla de statliga bolagen arbetar utefter ett och 

samma ramverk leder till en högre grad av jämförbarhet mellan bolagen vilket 

kan ses som något positivt både för bolagen samt för staten som då enklare 

kan övervaka sina bolag och se den totala utvecklingen i sin ägarportfölj. Det 

är däremot viktigt att poängtera att den diversifierade ägarportföljen leder till 

svårigheter när det kommer till att implementera gemensamma ramverk och 

att uppfattningarna om ramverket då skiljer sig åt. I den här studien framgår 

det att det finns två generellt skilda åsikter gällande om GRI har haft en 

påverkan på arbetet med hållbar utveckling. Den ena sidan menar på att GRI 

inte har en påverkan på arbetet utan snarare på hur redovisningen upprättas. 

Den andra sidan förklarar dock att GRI har haft en påverkan då arbetet med 

ramverket kan lyfta fram frågor som annars kan förbises. 

Syftet med den här studien är att ta reda på huruvida arbetet med GRI:s riktlinjer har 

mynnat ut i ett övergripande mer utvecklat hållbarhetsarbete i de statliga bolagen. För att 

nå fram till syftet har hållbar utveckling samt hållbarhetsredovisning och 

områden som ansetts falla in under dessa begrepp studerats. Studien visar på 

att det har skett en markant utveckling inom de statliga bolagens 

hållbarhetsarbete sedan direktivet från staten gavs ut 2007. Huruvida denna 

påverkan beror på just GRI som ramverk har besvarats på olika sätt men en 

övergripande uppfattning är att själva redovisningen har utvecklats. En 

gemensam åsikt är att om bolagen redogör för rätt aspekter och arbetar med 

dessa på ett sätt som GRI förespråkar kommer det att leda till en positiv 

påverkan på hållbarhetsarbetet. Det är däremot viktigt att tänka på att GRI 

enbart är en del i en kedja av andra aspekter som har lett till ett ökat 

hållbarhetsfokus inom de statliga bolagen. Slutsatsen som dras i studien blir 
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därmed att GRI:s riktlinjer bidrar till en förbättrad redovisning där relevanta 

aspekter för respektive bolag lyfts fram och kommuniceras vilket kan skapa 

förutsättningar för ett förbättrat hållbarhetsarbete.  

6.2. Slutdiskussion 

I studien har det framkommit att det är viktigt med tydliga målsättningar inom 

bolag där målet med gemensamma värdegrunder ses som ytterst viktigt. Hur 

bolagen når fram till denna målbild beror på hur pass väl de lyckas nå fram 

med värderingarna genom hela organisationen och låter dem genomsyra den. 

Joyner och Payne (2002) ger en bild av vikten av att företag arbetar på ett 

etiskt sätt och då arbetar med CSR för att tillgodose de krav som intressenter 

ställer på företag. Fortsatt menar de att ett etiskt tillvägagångssätt är viktigt 

även för anställda och att om de anställda delar företagets värderingar leder 

detta till ett större engagemang från deras sida. Hollender (2004) menar att 

värderingar är en av de viktigaste faktorerna som företag måste beakta för att 

kunna nå ett mer hållbart företagande. Han förklarar att dessa värderingar inte 

är några ord som är nedskrivna på vägen utan måste existera inom varje 

enskild medarbetare i organisationen. En tydlig styrning där ledningen i 

företaget föregår med gott exempel och förmedlar värderingarna ut genom alla 

leden i organisationen är därmed av stor betydelse för att bygga ett hållbart 

företagande. Om inte ledningen är engagerad och förmedlar rätt värderingar 

kan de inte förvänta sig att någon annan ska göra det heller (Hollender 2004).  

Vänds blicken mot de statliga bolagen framgår det tydligt av studien att arbetet 

mot gemensamma värderingar varit något som det lagts ett stort fokus på. Just 

att alla inom organisationen samlas och arbetar efter samma värderingar har 

varit en kritisk fråga för att få organisationen att jobba i en gemensam riktning. 

Här tycks även staten haft en stor påverkan då direktivet att 

hållbarhetsrapportera bara är ett av sätten de förmedlar vilka värderingar de 

vill nå ut med till sina bolag.  

6.3. Förslag till framtida forskning 

Med slutdiskussionen i åtanke går det att finna ett kunskapsgap gällande hur 

statliga bolag bör arbeta med målsättningar. De statliga bolagen har en central 

roll när det kommer till att föra samhället mot hållbar utveckling (Guthrie & 

Farneti 2008). Därför är det av vikt att nå fram till förändringar gällande hur 

bolagen jobbar med målsättningar. Då den statliga ägarportföljen är 

diversifierad med ett brett spann av olika branscher som styrs av en gemensam 
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ägare är det av intresse för samhället i stort att finna en väg till en optimal 

form av styrning. Hur staten ska arbeta för att implementera gemensamma 

värderingar i dessa bolag och se till att de jobbar i en gemensam riktning mot 

ett hållbart samhälle är ett område där framtida forskning bör lägga fokus. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Introduktion av respondent 
 Berätta kort om dig själv och din roll i företaget. 

– Hur länge har du jobbat inom företaget? 
– Vad innebär din roll inom företaget? 
– Uppfattar du att det har skett någon utveckling inom hållbarhetsarbete 

sedan du började? 
 
Hållbarhetsarbete 

 Hur skulle du definiera hållbar utveckling? 
 Hur arbetar ni med hållbarhetsutveckling? 
 Upplever du några effekter till följd av ert hållbarhetsarbete? Om ja, vad för 

effekter? 
 
Hållbarhetsredovisning 

 Hur arbetar ni med hållbarhetsredovisning? 
 Vad tycker du om det direktiv som regeringen satt upp för statligt ägda bolag 

gällande hållbarhetsredovisning? 
 Anser du att det har lett till ett ökat fokus gällande hållbarhet för er? Om ja, 

hur? 
 Vilken roll fyller en hållbarhetsredovisning idag? 

 
GRI 

 GRI:s riktlinjer mynnar ut i tre olika delar, ekonomiska, sociala samt 
miljömässiga aspekter, hur arbetar ni med dessa tre delar i ert 
hållbarhetsarbete? 

 En viktig del inom GRI handlar om att välja rätt indikatorer för mätning av 
sitt ansvarstagande, vilka indikatorer anser du är viktigast inom ert företag 
och gentemot era intressenter? 
– Vilka intressenter riktar ni er främst mot? 

 Många riktar kritik mot GRI på grund av att dess riktlinjer ser likadana ut för 
alla företag oberoende av bransch och storlek, vad är din åsikt om detta? 

 Hur pass väl anser du att ni följer GRI:s riktlinjer i dagsläget? 
 GRI:s riktlinjer syftar till att inspirera och generera nya idéer angående vilka 

hållbarhetsproblem som företaget står inför och hur man ska hantera dessa. 
Anser du att GRI:s riktlinjer har hjälpt er med detta? 

 Tycker du att GRI:s riktlinjer har lett till en förbättring gällande ert 
hållbarhetsarbete? 
– Om ja, kan du nämna några specifika punkter som har förbättrats genom 
arbetet med dessa riktlinjer? 
– Om nej, kan du förklara varför? 

 Innan G4-riktlinjerna trädde i kraft följde man G3-riktlinjerna, har du någon 
uppfattning om huruvida utvecklingen av GRI:s riktlinjer går åt rätt håll? 

 Finns det något du vill tillägga som inte har diskuterats ännu? 
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Bilaga 2 Introduktionsmail  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hej! 
Tack för att ni ställer upp i vår undersökning gällande statliga bolags 
hållbarhetsarbete.  Vi som utför undersökningen heter Carl Dahlén och Jonas 
Fischer och studerar på Karlstads universitet med inriktning mot redovisning och 
styrning. Undersökningen kommer att vara en del av vårt examensarbete där vi avser 
att genom semistrukturerade intervjuer nå en djupare förståelse gällande hur statliga 
bolag arbetar med hållbarhet. 
 
Med ert tillstånd ämnar vi spela in intervjun för eget syfte för att förenkla 
bearbetning av informationen. Efter att vi har gått igenom ljudinspelningen och 
transkriberat den kommer dokumentet med transkriptet att skickas ut till er så att ni 
ges möjlighet att godkänna alternativt ändra eventuella felsägningar eller 
misstolkningar från intervjun. Vi vill även poängtera att ert medverkande sker på 
frivillig basis och att ni har rätt att avbryta intervjun när ni vill utan motivering. När 
uppsatsen är färdigställd kommer ni ges möjlighet att ta del av studien om ni så 
önskar. 
Då vi kommer att genomföra semistrukturerade intervjuer kommer vi att utgå från 
en intervjuguide som kretsar kring ett antal teman och inga mer konkreta frågor. Här 
nedan följer de teman som kommer att behandlas under intervjun: 
 

·         Hållbarhetsarbete 
– Er syn på hållbarhetsarbete och hur just ni arbetar för att utveckla 

detta. 
·         Hållbarhetsredovisning 

– Hur ni förmedlar ert hållbarhetsarbete i form av redovisning. 
·         GRI:s riktlinjer 

– Er syn på GRI och dess påverkan på just ert hållbarhetsarbete. 
 
Vid eventuella frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att höra av er till oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Jonas Fischer och Carl Dahlén 
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Bilaga 3 Urvalsbeskrivning 

 Vattenfall- Vattenfall är ett energiföretag med cirka 20 000 anställda och är en 
av Europas största elproducenter (Vattenfall 2017). Vattenfall producerar 
värme och energi från energikällorna vind, vatten, sol, biomassa, kärnkraft, 
kol och gas. 

 

 Postnord- Postnord är den ledande leverantören av kommunikations- och 
logistiklösningar till, från och inom Norden(Postnord u.å.). Postnord 
säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och 
Danmark. 

 

 Sveaskog- Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den 
produktiva skogsmarken (Sveaskog u.å.). Kärnverksamheten är att sälja 
timmer och massaved samt biobränsle. Utöver det gör Sveaskog markaffärer 
och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.  

 

 RISE- RISE är ett oberoende forskningsinstitut som erbjuder ett brett 
spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och 
gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig 
sektor (RISE u.å.).  

 

 Jernhusen- Jernhusen utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska 
järnvägen med syfte att göra det enklare att resa kollektivt och att 
transportera gods med järnväg (Jernhusen u.å.). 

 

 Green Cargo- Green Cargo är ett logistikföretag som kör godstransporter 
med tåg in-och utrikes (Green Cargo u.å.). Affärsidén är att utveckla och 
leverera effektiv och hållbar järnvägslogistik.   

 

 Apoteket- Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda 
hälsoprodukter och hälsotjänster (Apoteket u.å.). Apoteket jobbar för att 
förebygga ohälsa, förbättra användningen av läkemedel och arbeta för sunda 
levnadsvanor. 

 

 Akademiska Hus- Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag 
som genom att bygga utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning 
och innovation strävar efter att stärka Sverige som kunskapsnation 
(Akademiska Hus u.å.).  

 

 Telia- Telia är Sveriges största teleoperatör sett till omsättning och kunder 
(Telia u.å.). Telia erbjuder en rad olika tjänster inom telekombranschen där 
dem vill föra världens närmare sina kunder. 

 

 Miljömärkning Sverige AB (svanen)- Det statliga bolaget Miljömärkning 
Sverige ansvarar för svanen som är en miljömärkning som syftar till att hjälpa 
konsumenter att göra bra val för miljön (Svanen u.å.).  
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 Svedab- Svedab är det svenska ägarbolaget i den koncern som bildades när 
Öresundsförbindelsen blev verklighet (Svedab u.å.). Den dagliga 
verksamheten består av ekonomisk koncern- och bolagsförvaltning samt drift 
och underhåll av de svenska landanslutningarna till Öresundsbron.  

 

 FAR- FAR är branschorganisationen för lönekonsulter, 
redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare (FAR u.å.). FAR:s mål är 
att utveckla revision- och rådgivningsbranschen samt att ge näringsliv och 
samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.  
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