
 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
 
 
 
 
 
 

Mikael Dehlin  
Poly Füstös 

 

 
Hållbarhetsredovisning inom svensk 

kollektivtrafik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företagsekonomi 
C-uppsats 

 
            Datum/Termin: 2009-01-19/HT 08 

Handledare: Bo Enquist 
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 



Sammanfattning 
 
Utvecklingen inom näringslivet tycks gå mot ett mer ansvarsfullt företagande, men hur 
kan man veta vilket arbete som egentligen sker och vilka effekter detta får? De tre 
viktigaste identifierade dimensionerna av ansvarfullt företagande för en hållbar utveckling 
är ekonomi, miljö och etik (sociala aspekter). Ett uppmärksammat ramverk i 
sammanhanget är Global Reporting Initiatives riktlinjer och företagen såväl som 
regeringen har identifierat behovet av ett mer aktivt arbete med hållbar utveckling och 
redovisningen av detta. 
  
Syftet med denna uppsats är att med ett redovisningsperspektiv undersöka orsaker till och 
metoder för hållbarhetsredovisning samt identifiera och påvisa möjlig utveckling för 
företagens redovisning av hållbar utveckling.   
 
Vår analys bygger på en kvalitativ undersökning, eftersom vi är intresserade av 
hållbarhetsredovisning i ett bredare perspektiv genom att belysa så många aspekter som 
möjligt hos de undersökta bolagen. 
 
Undersökningen har visat att det inte finns någon heltäckande hållbarhetsredovisning hos 
de undersökta bolagen, men att det trots detta finns inslag av hållbarhetsredovisning och 
en potential och vilja för att kunna utveckla och förbättra arbetet med och redovisningen 
av hållbar utveckling. 
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative 
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1. Inledning 
 
I vår inledning beskriver vi kortfattat hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning samt vilka regler och 
normer som styr inom området. En diskussion kring det problem vi identifierat förs och därefter fastställs 
våra frågor och vårt syfte med uppsatsen.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Mänskligheten har mer och mer börjat inse att jorden och dess innehåll är en knapp 
resurs, som vi måste bli bättre på att hushålla med, samt kunna återskapa i de fall det är 
möjligt. Överkonsumtion och slöseri har också uppmärksammats och i många fall 
konsumerar människor mer än vad jorden på lång sikt klarar av att producera. Produktion 
och konsumtion skapar fördelar för vissa men det skapar även nackdelar för andra och 
detta är ett problem som kan ha förödande konsekvenser i form av ekonomiska, sociala 
och ekologiska problem i världen. Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer erbjuder 
enligt Herremans och Herschovis (2006) det mest sofistikerade och uppdaterade 
rekommenderade tillvägagångssättet för hållbarhetsredovisning och ger organisationer en 
modell för förbättring av rapporteringen av och arbetet med hållbar utveckling. 
 
Enligt Bergström et al. (2002) är stommen i hållbarhetsredovisning idén om en hållbar 
utveckling. Enligt FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), även kallad för 
Bruntlandrapporten, definieras hållbar utveckling enligt följande: ”Varaktigt hållbar 
utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
förmåga att klara sina behov” (Bergström et al. 2002). 
GRI är ett projekt som syftar till att bidra till en hållbar utveckling. Det är ett resultat av 
arbete från i huvudsak FN, NGOs (non-govermental organisations) och multinationella 
företag. GRI ger ut ett antal riktlinjer, Sustainability Reporting Guidelines för 
hållbarhetsredovisning. De inkluderar resultatindikatorer för redovisning av aspekterna 
miljö, sociala förhållanden och ekonomi (GRI 1,  2008) 
 
Hållbarhetsredovisning är inte endast en företeelse som är önskvärd, utan det finns även 
normer och regler inom detta område. En viktig händelse i detta sammanhang är 
regeringens beslut om riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande 
(Näringsdepartementet 2007). Beslutet togs den 29 november 2007 och innebär att de 
statligt helägda företagen från och med räkenskapsåret 2008 årligen ska upprätta en 
hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer för detta. (Näringsdepartementet 2007) Detta 
innebär en markant utveckling av befintliga riktlinjer för redovisning av icke-finansiell 
information, som redan finns i Årsredovisningslagen. I Årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554) finns följande information: ”Utöver sådan information som skall lämnas enligt 
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första-tredje styckena skall förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella 
upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat 
och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- 
och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar om verksamhetens 
påverkan på den yttre miljön.” (SFS 1995:1554) 
 
Vi har valt att rikta vår undersökning mot den svenska kollektivtrafiken. Svensk 
kollektivtrafik består av ett flertal aktörer och de vi valt att undersöka är SL 
(Storstockholms lokaltrafik), Västtrafik, Skånetrafiken och Karlstadsbuss. Vi tror att SL, 
Västtrafik och Skånetrafiken är de mest framstående aktörerna inom arbetet med hållbar 
utveckling, baserat på företagens omsättning (SL Årsredovisning, 2007; Västtrafik 
Årsredovisning, 2007; Skånetrafikens Årsredovisning, 2007). Karlstadsbuss är en aktör 
med lokal förankring för oss som författare och dessutom är företagets VD ordförande i 
Svensk kollektivtrafiks miljöråd1. 
Samtliga av de undersökta bolagen är aktiva medlemmar i branschorganisationen Svensk 
kollektivtrafik. Svensk kollektivtrafik har som uppgift att: skapa opinion och arbeta för att 
påverka, stimulera till verksamhetsutveckling över olika gränser samt ge de aktiva 
medlemmarna stöd och service vid behov (Svensk kollektivtrafik 1, 2008).  
Kollektivtrafiksbranschen genomsyras av en gemensam handlingsplan för Svensk 
kollektivtrafiks framtida utveckling. Handlingsplanen heter Koll framåt och har som vision 
att kollektivtrafiken ska skapa värde genom att: 

• underlätta människors dagliga liv 
• öka tillgängligheten till utbildningar och arbetsmarknaden 
• bidra till en bättre miljö (Vägverket 2007) 

Det övergripande målet inom kollektivtrafiken är ”En kraftfull ökning av 
marknadsandelen för kollektivtrafiken” (Vägverket 2007). 
För att bidra till att uppnå ovanstående vision och mål har Svensk kollektivtrafik utvecklat 
ett vägledande miljöprogram för de aktiva medlemmarna inom organisationen (Svensk 
kollektivtrafik 2, 2008).  
  
1.2 Problemdiskussion och frågeställningar 
 
Förutsättningarna för hållbarhetsredovisning är goda i Sverige i och med regeringens 
engagemang och GRIs arbete, men ändå är antalet separata hållbarhetsredovisningar 
relativt få (Pricewaterhousecoopers 2007). Även i de fall företagen hållbarhetsredovisar 
finns det vissa problem. Ett problem är enligt Johnson (2008) att det inte finns tillräcklig 
inbördes balans mellan redovisningen av och arbetet med de tre aspekterna ekonomi, 

                                                 
1 Sören Bergerland, VD Karlstadsbuss 
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miljö och social påverkan. Inbördes balans är viktigt för långsiktig tillväxt, företagens 
trovärdighet och konkurrenskraften, med andra ord mycket viktigt. Han anser att de tre 
dimensionerna är beroende av varandra och inte bör eller kan behandlas som enskilda 
processer för att det ska vara hållbart. Han menar vidare att intressentdialog är det som 
definierar och formar utvecklingen inom hållbarhetsredovisning och att den måste vara 
grunden för normer, lagar och arbetet med hållbar utveckling. Hållbarhetsfrågan kan 
enligt Johnson (2008) inte förenklas och han anser att regeringens ställningstaganden i 
frågan är omoderna och att de metoder de förespråkar är ohållbara. 
Med bakgrund i vår problemdiskussion har vi ställt oss följande frågor: 

• Varför hållbarhetsredovisar företag? 
• Hur hållbarhetsredovisar företag i dagsläget? 
• Vilka aspekter inom hållbar utveckling redovisar företag?  
• Hur kan företag utveckla sin redovisning av hållbar utveckling? 

På grund av begränsade resurser, god tillgänglighet och intresse har vi valt att koncentrera 
vår undersökning på ett antal företag inom svensk kollektivtrafik. De bolag vi undersökt 
är följande: SL, Västtrafik och Skånetrafiken samt Karlstadbuss. Vi har även använt oss av 
Apotekets och Sveaskogs hållbarhetsredovisningar i syfte att ge exempel på väl 
genomförda hållbarhetsredovisningar. 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att med ett redovisningsperspektiv undersöka orsaker till och 
metoder för hållbarhetsredovisning samt identifiera och påvisa möjlig utveckling för 
företagens redovisning av hållbar utveckling.  
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2. Metod 
 
I vårt metodkapitel redogör vi för de undersöknings- och presentationsmetoder vi använt oss av vid 
anskaffande och sammanställning av vår empiri, analys och slutsats. Vi diskuterar även för- och 
nackdelar med våra val samt värdet av det resultat vi åstadkommit.  
 
2.1 Ansats 
 
Vår problemställning är av kvalitativt beskrivande karaktär, vilket innebär att vi med hjälp 
av ord vill säga något om ett särskilt tillstånd vid en given tidpunkt (Jacobsen 2002). Detta 
något är hur hållbarhetsredovisningen ser ut inom svensk kollektivtrafik och tidpunkten 
är dagsläget. Denna slags problemställning lämpar sig bra för en explorativ ansats, en 
ansats som åsyftar att fördjupa kunskapen inom ett relativt okänt fenomen (Jacobsen 
2002). Vi vill fördjupa vår kunskap inom fenomenet hållbarhetsredovisning hos 
kollektivtrafiken. 
 
2.2 Upplägg av undersökningen 
  
Det finns två sätt att lägga upp en undersökning på: intensivt och extensivt. Skillnaden 
mellan de olika är i stora drag att en intensiv uppläggning går på djupet, det vill säga 
fokuserar på flera aspekter hos fenomenet av intresse med ett fåtal undersökningsenheter 
medan en extensiv uppläggning går på bredden genom att den fokuserar på ett fåtal 
variabler kring ett fenomen och ett flertal undersökningsenheter. Intensiv uppläggning av 
en undersökning innebär att man antingen försöker få fram någon slags helhetsbild av en 
företeelse (variationer och likheter i uppfattningen av ett fenomen) eller skapa förståelse 
för relationen mellan det undersökta och den kontext undersökningsenheten ingår i 
(Jacobsen 2002).  
Vi har valt en intensiv uppläggning av vår undersökning, eftersom vi vill få en så klar, 
detaljerad och nyanserad bild som möjligt av hållbarhetsredovisningen, olika möjligheter 
och praxis hos de undersökta bolagen.  
Vad avser det intensiva upplägget av undersökningar finns det två olika varianter av 
studier att välja mellan: fallstudier och små-N-studier. Fallstudier understryker betydelsen 
av det enskilda fallet och lämpar sig för att belysa samspelet mellan ett fenomen och dess 
kontext och små-N-studier innebär att studera ett mindre antal objekt för att uppnå en så 
detaljrik beskrivning av ett fenomen som möjligt (Jacobsen 2002).  
Vi har studerat ett mindre antal enheter, enligt vår avgränsning, för att vi tror att de 
organisationerna har goda förutsättningar för att utveckla en helintegrerad 
hållbarhetsredovisning och på så vis kan bidra till att uppnå syftet med undersökningen.  
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2.3 Undersökningsmetoder 
 
Det finns två typer av undersökningsmetoder: kvalitativa och kvantitativa. Skillnaden 
mellan dessa två består av karaktären på de data man samlar in, ord vid kvalitativa 
metoder och siffror vid kvantitativa metoder (Jacobsen 2002).  
Kvalitativa data är kort sagt empiri beskriven med hjälp av ord. Kvalitativ metod har 
enligt Jacobsen (2002) tre olika metoder för datainsamling: intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. På grund av tidsbegränsning och delar av syftet med vår uppsats, 
nämligen att se vad undersökningsenheterna redovisade har vi valt att i huvudsak samla 
information med hjälp av dokumentstudier, men även genomfört två intervjuer för att 
komplettera dessa.  
Vi har valt att använda oss av så öppna intervjuer som möjligt. En helt öppen intervju är 
ett samtal helt utan riktlinjer eller struktur (Jacobsen 2002) och det är inte lämpligt i vårt 
fall, eftersom vi är intresserade av vissa aspekter. Våra intervjuer har dock haft en hög 
grad av öppenhet och varit förhållandevis ostrukturerade, eftersom vi är intresserade av så 
många variabler som möjligt och den expertkunskap intervjuobjekten kan erbjuda, med 
andra ord, hur de tolkar och lägger mening i begreppet hållbarhetsredovisning. Den ena 
intervjun äger rum hos Karlstadsbuss eftersom det innebär hög tillgänglighet för oss och 
intervjun med Västtrafik äger rum över telefon på grund av tidsbrist. Nackdelarna med 
telefonintervju är att kommunikationen till viss del begränsas, eftersom man inte kan tolka 
personens fysiska uppträdande i anslutning till de olika frågorna och frågorna skulle i 
värsta fall kunna leda till att intervjupersonen sluter sig och levererar dålig information. 
Vissa problem med att skapa förtroende och tillförlitlighet kan uppstå vid en 
telefonintervju, vilket också kan försämra informationens kvalitet (Jacobsen 2002).  
Vi har valt att göra dokumentundersökningar för att samla in vår empiri, eftersom vi vill 
ta reda på vad företagen faktiskt gör samt hur och vad de redovisar kring hållbar 
utveckling. Dokumentundersökningen omfattar kollektivtrafikbolagens och i de fall det 
varit nödvändigt dess ägares årsredovisningar, miljöredovisningar, hemsidor och annan 
offentligt tillgänglig information. Den information vi samlar in via företagens dokument 
ger oss även ett bra underlag inför intervjuerna. I intervjuerna hoppas vi få tillgång till 
information om hållbar utveckling som företagen har valt att inte redovisa.   
 
2.4 Urval 
 
Vårt arbete är initierat med hjälp av forskare hos CTF (Centrum för tjänsteforskning) på 
Karlstads Universitet, vilket innebär att avgränsningen och urvalet av de undersökta 
enheterna i viss utsträckning är styrd. 
Utifrån vår avgränsning har vi kommit fram till att den allmänt tillgängliga informationen 
är det vi är intresserade av att studera. Därför har vi till stor del studerat den 
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dokumentation som finns tillgänglig hos respektive bolag i form av årsredovisningar, 
miljöredovisningar samt artiklar och information tillgänglig på bolagens och bolagens 
ägares hemsidor när detta behövts. Vi har utöver detta intervjuat Sören Bergerland som är 
VD för Karlstadsbuss och dessutom ordförande i Svensk kollektivtrafiks miljöråd och 
Leif Magnusson som är miljöstrateg på Västtrafik och dessutom har lång erfarenhet av 
miljöfrågor inom kollektivtrafiken. Anledningen till att vi valde att intervjua dessa 
personer var deras nyckelroll för arbetet med hållbar utveckling och den expertis de har 
inom detta. Vi ville identifiera deras övergripande syn på hållbar utveckling, för att kunna 
täcka de eventuella luckor som finns i dokumentationen vi studerat. Vi tror att de bolag vi 
undersökt kommit längst i arbetet med hållbar utveckling och redovisning av detta, inom 
den svenska kollektivtrafiken. 
 
2.5 Vald teoretisk och analytisk referensram 
 
Vi vill ha ett redovisningsperspektiv på uppsatsen och är i stor utsträckning intresserade 
av varför företag redovisar, hur företag redovisar, vad företag redovisar och hur företagen 
skulle kunna utveckla den befintliga hållbarhetsredovisningen, eftersom detta är ett 
fenomen som är förhållandevis nytt och på sina håll underutvecklat. Utifrån våra 
forskningsfrågor har vi valt att dela upp vår referensram utifrån varför, hur och vad 
företag hållbarhetsredovisar samt hur de skulle kunna förbättra sin redovisning av hållbar 
utveckling.  
Vi är av uppfattningen att intressenter är grunden till alla företag och dess verksamhet, 
därför har vi valt att presentera intressentteorin för att skapa ytterligare förståelse för 
innehållet i undersökningen och varför företag redovisar. Vi bedömer att redovisningen 
framkommit som ett resultat av olika intressenters informationsbehov av olika slag. 
Ett verktyg för redovisning av många olika sorters information är nyckeltal. Med nyckeltal 
kan prestationer mätas, vilket passar bra för redovisning av hållbar utveckling. Standarder 
och lagar är ett bra sätt att skapa ordning och reda i den information som redovisas, 
därför har vi valt att redogöra för de mest centrala standarderna och lagarna på området.  
GRI erbjuder bland de mest omfattande riktlinjerna för hållbarhetsredovisning 
(Bergström et al. 2002) och kan hjälpa till att skapa en transparent hållbarhetsredovisning 
med lika mycket fokus på de olika delarna ekonomi, miljö och sociala aspekter. Detta är 
anledningen till att vi valt att lägga störst fokus på GRI bland de standarder vi presenterat. 
För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om hur företagen skulle kunna utveckla sin 
hållbarhetsredovisning har vi valt att titta på hållbarhetsredovisningar för andra företag 
inom andra branscher, som kommit långt med sitt hållbarhetsarbete och redovisningen av 
detta. De företag vars hållbarhetsredovisningar vi har läst och valt att presentera (i utvalda 
delar) som en del av vår referensram och underlag för analys är Apotekets och Sveaskogs.  
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2.6 Analys och slutsats 
 
Analysen och slutsatsen är strukturerade enligt våra forskningsfrågor. Vi har fokuserat 
kring att försöka finna redovisade hållbarhetsaspekter för de olika bolagen för att sedan 
jämföra de gemensamma aspekterna med GRIs ramverk och de aktörer som vi 
presenterat som föredömliga på området. Vid analys av materialet har fokus legat på 
nyckeltal (resultatindikatorer) och andra sätt att redovisa företagens arbete med hållbar 
utveckling. Slutsatser har dragits utifrån analysens resultat och av våra egna bedömningar 
av det som arbetet med uppsatsen har genererat. 
 
2.7 Trovärdighetsdiskussion 
 
Det finns två grundläggande krav på den information som samlas in med hjälp av en 
undersökning. Ett av dessa krav är att informationen ska ha både giltighet och relevans. 
Giltighet och relevans kan vara både intern och extern. Med intern giltighet och relevans 
menas att undersökningen mäter det som undersökarna har för avsikt att mäta och att det 
som har mätts uppfattas som relevant för undersökningen och dess syfte (Jacobsen 2002). 
Med extern giltighet och relevans avses överförbarhet, nämligen om det utfall en 
undersökning ger kan antas gälla även i andra sammanhang och om det skulle kunna 
användas i fler situationer än den specifika (Jacobsen 2002). Vi anser att vi mäter det vi 
vill mäta, eftersom vi studerat bolagens externa redovisning med fokus på de aspekter 
som ingår i begreppet hållbar utveckling. Vi är intresserade av eventuella fragment av 
hållbarhetsredovisning inom företagen och vi bedömer att det bästa sättet att hitta dessa 
är genom att undersöka vad som redovisas med allmän tillgänglighet i dagsläget. Med 
tanke på att vi inte undersökt tillräckligt många enheter och syftet dessutom inte är att 
generalisera något kan vi inte säga att den externa giltigheten och överförbarheten är hög. 
Enligt Jacobsen (2002) är generaliserbarheten en nackdel med den kvalitativa metoden. 
Det andra grundläggande kravet på empirin som man samlat in i samband med en 
undersökning är att informationen ska vara tillförlitlig och ha så hög trovärdighet som 
möjligt. Undersökningen måste genomföras med hjälp av trovärdiga metoder och den ska 
heller inte innehålla några uppenbara fel i mätningen. Läsaren ska kunna känna tillit till 
uppsatsens innehåll (Jacobsen 2002). Eftersom vi i huvudsak har använt oss av 
förstahandskällor, alltså information direkt från företagen, bedömer vi att trovärdigheten 
hos underlaget för uppsatsen är ganska hög trots riskerna med dokumentstudier. Med 
tanke på att vi i huvudsak använt oss av dokument som underlag för empirin uppstår 
frågan om i hur hög grad företagen har försökt ”skönmåla” dessa dokument. Detta 
eventuella problem ligger dessvärre utanför vår kontroll, eftersom det endast är krav på 
revision av den finansiella informationen i årsredovisningarna. Inom kvalitativ metod 
finns det inga exakta metoder för mätning på samma sätt som inom kvantitativ metod 
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(statistiska metoder) och därför blir eventuella mätfel svåra att identifiera, eftersom 
mätningen går att göra på så många olika sätt. Metoden i vårt fall är baserad på vår 
tolkning av den verklighet vi identifierat och försökt beskriva, vilket innebär att en likadan 
undersökning utförd av andra personer förmodligen inte skulle leda till exakt samma 
resultat som vi kommit fram till. 
 
Eftersom hållbarhetsredovisningen inte har någon lagstadgad form för alla organisationer 
i Sverige, men ett välutvecklat ramverk för utformning av hållbarhetsredovisningar, 
lämpar sig en kvalitativ metod för att undersöka vilket arbete som utförs. Variablerna är 
helt enkelt för många för att kunna mätas effektivt med en kvantitativ metod. De fördelar 
som vi drar nytta av i och med att vi använder oss av en kvalitativ metod är bland annat 
att vi får en stor grad av öppenhet, vilket i sin tur leder till en nyanserad och 
mångfacetterad bild av verkligheten. Processen i samband med empiriinsamlandet blir 
dessutom mer flexibelt, vilket passar bra, eftersom det kanske ”dyker upp” saker 
efterhand som vi inte har tagit i beaktande och vi då kan gå tillbaka och korrigera detta i 
tidigare delar av uppsatsen. Undersökningen skulle kunna visa sig generera mer detaljerad 
information än vi tänkt oss. Kvalitativa metoder har ofta den fördelen att de har en hög 
grad av intern giltighet (Jacobsen 2002). 
En nackdel som Jacobsen (2002) nämner är att kvalitativa metoder ofta är resurskrävande 
och därför begränsar antalet undersökta enheter, vilket i sin tur gör det svårt för forskaren 
att generalisera resultatet av en undersökning till en hel bransch. I vår undersökning har vi 
inte för avsikt att generalisera något om den svenska kollektivtrafiken som helhet, utan 
istället koncentrerat oss på en så detaljerad bild som möjligt i de enskilda fallen, för att 
sedan kunna identifiera de gemensamma aspekterna för redovisning av hållbar utveckling 
hos de undersökta bolagen. En annan nackdel är att undersökningseffekten, eller 
utformningens möjlighet att påverka resultatet av undersökning är stor (Jacobsen 2002). 
Vi bedömer dock att detta i vårt fall inte kommer att bli ett problem, eftersom de 
intervjuade har stor expertis på området och de dokument vi undersöker är tillförlitliga 
och i liten grad påverkbara av undersökningsmetoden. Vi skapar i och med våra specifika 
metoder en förhållandevis stor distans till de undersökta objekten, vilket minskar vår och 
vår metods påverkan på resultatet. Dessutom har vi låtit de intervjuade personerna ta del 
av det material vi sammanställt efter intervjuerna, för att de ska kunna komma med 
eventuella åsikter. Detta tillvägagångssätt benämns enligt Norén (1995) som respons och 
är ett bra sätt att skapa kunskap om och närhet till den empiriska kontexten. En annan 
nackdel som Jacobsen (2002) beskriver är att dokument kan vara svåra att kontrollera 
bakomliggande faktorer hos. Detta problem har vi begränsat i och med att vi endast 
använt oss av den information företagets ansvariga själva har valt att presentera för 
allmänheten, så kallade offentliga förstahandskällor. 
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3. Teoretisk och analytisk referensram 
 
Den referensram vi valt syftar till att ge vägledning för att kunna ge svar på de frågor vi ställt. Vi 
presenterar ett antal skäl, metoder och möjligheter för hållbarhetsredovisning och redogör även för de 
fördelar företagen kan uppnå med hjälp av redovisning av hållbar utveckling. Utöver detta presenterar vi 
två företag som ligger i framkant med sitt hållbarhetsredovisande och därför utgör ett bra underlag för en 
jämförande analys.  
 
3.1 Orsaker till hållbarhetsredovisning 
 
Vi antar att ett av de viktigaste skälen till att hållbarhetsredovisning uppstått är 
informationsbehov och krav från företagens intressenter. Dessutom vill vi presentera 
redovisningens syften och orsaker utifrån företagens förmågor samt interna och externa 
förutsättningar.  
 
3.1.1 Intressentteori och intressentdialog 
 
Intressentteori grundar sig på begreppet intressent. En definition av begreppet intressent 
är: “those people and groups that affect, or can be affected by, an organisation’s 
decisions, policies, and operations” (Post et al. 2002 i Ihlen, Ø. 2008). Det finns ett 
ständigt, ömsesidigt beroendeförhållande mellan företagen och deras intressenter, 
företagen existerar alltså för att de har olika intressenter som är beredda att investera i 
företaget eller köpa företagets produkter och tjänster eller på annat sätt bidra till eller dra 
fördelar av företaget (Ax et al. 2005)  
En organisations intressenter kan vara av primär eller sekundär karaktär. De primära 
intressenterna är de som är avgörande för företagens överlevnad. De är företagets kunder, 
leverantörer, ägare och anställda. Sekundära intressenter är de intressenter som direkt eller 
indirekt påverkar eller påverkas av företagen bland annat stat och kommun, 
intresseorganisationer av olika slag och media (Ihlen, Ø. 2008). 
En organisations intressenter kan delas in ytterligare i normativa och derivativa 
intressenter. Normativa intressenter är de som företaget har en moralisk förpliktelse 
gentemot i egenskap av social institution exempelvis företagets anställda. Derivativa 
intressenter är de intressenter som kan påverka organisationen och/eller dess normativa 
intressenter och deras beslut bland annat konkurrenter, expertorgan, 
intresseorganisationer och media (Ihlen, Ø. 2008) 
En organisations framtida utveckling är enligt intressentteorin beroende av hur 
organisationen lyckas hantera sin verksamhet i relation till intressenternas intressen och 
behov, med andra ord, hur bra organisationen hanterar sina relationer med intressenterna. 
Det är chefernas jobb att driva organisationen på ett sådant sätt att olika intressen 
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balanseras i form av ömsesidigt gynnsamma kompromisser så att intressenternas nytta 
maximeras över tid (Ihlen, Ø. 2008) 
Johnson (2007) anser att intressentdialogen kan ses som en lärandeprocess och att 
kontinuerlig kommunikation är nödvändig, eftersom förväntningar och behov ändras 
över tiden.  
Ett sätt att skapa dialog med sina intressenter är via företagens redovisning, oavsett om 
den handlar om ekonomi, miljö eller sociala aspekter. Med hjälp av redovisningen kan 
företagen påvisa sina insatser och resultat för att tillgodose olika intressenters intressen 
och informationsbehov. Exempel på intressenter och deras olika intressen är: Ägare och 
investerare vill ha bevis på att ledningen sköter verksamheten på ett sätt som ökar 
fördelarna och minskar riskerna; kunder vill veta produkters och tjänsters ursprung, 
tillverkningsprocess, säkerhet och innehåll; anställda är intresserade av arbete där det finns 
en god arbetsmiljö och sunda värderingar; staten och kommuner har ett stort intresse av 
att företagen agerar som en god och föredömlig samhällsmedborgare med avseende på 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter (Berkeley et al. 2003).  
 
3.1.2 Redovisning 
 
Enligt Gröjer (2002) finns flera skäl till att redovisa information om ett företag och dess 
verksamhet, samt vilken påverkan detta har på omgivningen. Han motiverar extern 
redovisning på tre olika nivåer av abstraktion. På den mest abstrakta nivån ser han 
redovisningen som ett styrmedel för att företag ska kunna producera välfärd i största 
möjliga utsträckning. På en mer konkret nivå anser han att redovisningen ökar tilliten vid 
affärer, upprätthåller det ekonomiska systemet, bedömer organisationens 
existensberättigande och skapar underlag för beskattning. På den mest konkreta nivån 
nämner han att intressenternas behov och intressen är det centrala och då främst ägarna 
av företagen och de som direkt påverkas av företagens aktiviteter till exempel långivare, 
kunder och leverantörer. 
Redovisningen har utvecklat sig i flera olika linjer enligt Gröjer (2002). I hans redogörelse 
går det att finna spår av redovisning av de olika aspekterna inom hållbar utveckling redan 
på 70-talet. Social redovisning var ett försök att redogöra för de sociala effekter som 
företaget har på sin omgivning. På senare år växte miljöredovisning i omfattning och 
därefter ser han en tredje utvecklingslinje i den personalekonomiska redovisningen 
(Gröjer 2002). 
 
Bergström et al. (2002) använder sig av Svante Beckmans 4N-typologi för att förklara 
varför företag miljöredovisar. Vi antar att skälen till att miljöredovisa även kan användas 
för att förklara varför en organisation hållbarhetsredovisar, eftersom miljöredovisning är 
en del av hållbarhetsredovisningen. De fyra skälen till att miljöredovisa är ”det nöje som 
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aktiviteten skapar, den nytta man åstadkommer, de normer man anser vara rätt och rimligt 
att följa och det som nöden kräver” (Bergström et al., 2002). 
Kubo och Lamprinidi (2008) nämner några fördelar som redovisning av 
hållbarhetsaspekterna har för den redovisande organisationen.  Redovisning av 
organisationens prestationer inom ekonomi, miljö och sociala dimensioner enligt GRIs 
riktlinjer kan hjälpa företaget med att bedriva företagsverksamheten på ett bättre sätt, 
skapa fördelar så som ökad trovärdighet, effektivare användning av resurser och förbättra 
relationen mellan arbetare och arbetsgivare oavsett var organisationerna är lokaliserade 
eller vilken sektor de tillhör. Enligt Herreman och Herschovis (2006) är den mest 
värdefulla fördelen med redovisningsprocessen enligt GRIs riktlinjer den kunskap som 
företagen erhåller om prestationer inom företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensioner.  
  
Det finns även ett antal tänkbara motiv till varför man inte redovisar. Enligt Bergström et 
al. (2002) beror miljöredovisandet på två faktorer: vilja och kunnande, som ger upphov till 
fyra olika kombinationer. 
Ett företag kan ha både vilja och kunnande, men ändå miljöredovisar de inte. Detta kan 
bero på att företaget har olösta problem och inte vill utsätta sig för kritik mot aktiviteter 
som de ännu inte kan rättfärdiga. Företaget kan ha kunskap men sakna vilja, för att de 
anser att verksamheten inte har tillräcklig påverkan på miljön, samhället och ekonomin, 
eller att intressenterna inte kräver eller är intresserade av informationen. Företagen kan 
även ha vilja, men sakna kunskap. I och med att regelverk och rekommendationer är 
under utveckling, vågar inte företagen investera pengar och arbetskraft i att ta fram en 
miljöredovisning. Företagen kan också sakna båda vilja och kunnande och det 
förekommer ofta i mindre företag och organisationer, där man helt enkelt måste prioritera 
affärerna i första hand (Bergström et al., 2002). 
 
3.2 Tillvägagångssätt vid hållbarhetsredovisning 
 
Det finns ett flertal olika sätt att sammanställa och presentera information om ett företags 
påverkan på sin omgivning. Vi är av uppfattningen att många företag redovisar enligt olika 
standarder och dessutom använder sig av nyckeltal för redovisning av resultat av 
aktiviteter inom olika områden. 
 
3.2.1 Nyckeltal 
 
Ett nyckeltal är enligt Catasús et al (2001) ett sammanfattande index över ett eller flera 
förhållanden, exempelvis ålder, längd, vikt, ålder/längd, längd/vikt. Oftast vill man 
jämföra ett förhållande med ett annat, vilket leder till att nyckeltalet blir en kvot mellan två 
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olika tal. Catasús et al. (2001) tar upp fyra olika anledningar till varför man ska använda sig 
av nyckeltal. Anledningarna är: kontroll, lärande, mobilisering och belöning.  

• Kontrollnyckeltal syftar ofta till att minimera kostnader (eller andra negativa 
aspekter som t.ex. utsläpp) och varnar när en aktivitet genererar effekter som 
överstiger eller understiger en önskad nivå, varpå företagen kan sätta in åtgärder 
om det är önskvärt.  

• Resultatdrivande nyckeltal är centrala inom lärandet och därför viktiga för 
företagens framtida utveckling. När nyckeltal ställs mot varandra, kan 
organisatoriska fenomen identifieras i syfte att lära sig något om dem.  

• Mobiliserande nyckeltal kan mana till känslor som leder till specifika handlingar. 
Ett exempel på detta är nollvisionen för dödsolyckor i trafiken, vilken uppmanar 
trafikanter till att köra säkrare och lugnare.  

• Nyckeltal kan även ligga till grund för belöningar och i så fall är det viktigt att det 
ska vara svårt att manipulera talet, så att inte fördelar hamnar på fel plats i 
organisationen.  

 
Catasús et al. (2001) har även identifierat tre problem med användandet av nyckeltal: delar 
kontra helhet, informationsöverskott och fixering. Man förlorar delar av verkligheten, 
eftersom nyckeltal koncentrerar sig på ett fåtal variabler, detta leder ofta till att man får 
använda sig av ett flertal nyckeltal för att fånga de mest relevanta omständigheterna från 
den verklighet man vill beskriva. Med informationsöverskott menas att nyckeltalen blir för 
omfattande, vilket försämrar möjligheterna till korrekt beslutsfattande. Fixering innebär 
att det finns risk för att företag fokuserar alltför mycket på befintligt användande av 
aktuella nyckeltal och att det därför kan bli svårt för individer att ta hänsyn till 
förändringar vid bedömning av nyckeltal (Catasús et al., 2001). 
Berkeley et al. (2003) har upptäckt att företag kan lägga ner betydande resurser på att 
försöka identifiera de optimala nyckeltalen. De menar att framställningen och 
användandet av nyckeltal bör vara en dynamisk process som underlättar vid 
beslutstagande istället för att göra nyckeltalen i sig till ett mål. Vidare menar de att 
utvecklingen av nyckeltal ska bygga på företagens huvudintressenters förväntningar och 
därför är en aktiv intressentdialog viktig.  
 
3.2.2 Standarder 
 
Enligt Brunsson och Jacobsson (1998) är en standard en form av regel som talar om hur 
vi ska göra i vissa situationer. Regeln är tänkt att gälla upprepade tillfällen och för olika 
personer. Likriktning är en av mest de centrala funktioner som standarder har, alltså att 
förmå människor eller sammanslutningar av människor att göra likadant i vissa 
sammanhang och situationer. Det finns många skäl för att använda sig av standarder och 
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författarna tar upp de enligt dem fyra huvudsakliga argumenten. Standarder är ett effektivt 
verktyg för informationsöverföring som gör att man vet vissa saker om en organisation 
bara genom att veta vilka standarder de tillämpar. Företagens bruk av standarder är extra 
effektivt om de på något vis styrker sitt tillämpande av standarder, genom t.ex. revision 
eller utlåtande från annan trovärdig oberoende part. Standarder är vidare enligt författarna 
en viktig samordningsmetod som gör att vi kan förvänta oss vissa regler. Det är även 
viktigt att kunna samordna olika aktörers agerande och detta blir betydligt mycket lättare 
med hjälp av standarder. Dessutom förenklar standarder olika tänkbara aktiviteter så att 
det finns färre alternativ att välja mellan. Det slutliga argumentet är att standarder är 
någon form av ”best practice” med andra ord att standarden är det bästa sättet att agera 
på i en given situation.  
 
Det finns även ett antal tänkbara skäl till att inte använda sig av standarder. Brunsson och 
Jacobsson (1998) nämner att ett problem kan vara att standarden inte passar in i 
företagets verksamhet och i värsta fall kan motverka kvalitet och effektivitet hos 
redovisningen. Ett annat skäl till att inte använda sig av standarder är att det kan motverka 
innovativt tänkande om alla gör på samma sätt.  
Enligt Berkeley et al. (2003) är organisationer för individuella och olika varandra för att 
begränsas av rekommenderade metoder och standarder. De menar dock att internationellt 
erkända standarder kan ha en viktig roll vid valet av lämpliga nyckeltal för redovisning av 
hållbar utveckling. 
 
3.2.3 Olika standarder som syftar till hållbar utveckling 
 
De standarder vi valt att presentera är: Svensk kollektivtrafiks (SLTF) miljöprogram, ISO 
14001, EMAS, FNs Global compact och GRI. 
 
Branschorganisationen Svensk kollektivtrafik har utvecklat ett miljöprogram i syfte att 
bidra till och hjälpa dess medlemsorganisationer i deras arbete för och strävan mot ett 
långsiktigt hållbart samhälle. De standarder som presenteras ska vara vägledande i 
aktörernas eget miljöarbete och de miljökrav som ska ställas på entreprenörerna som 
genomför själva resorna. Aktörer som vill binda sig att strikt följa standarderna kan även 
underteckna Svensk kollektivtrafiks avsiktsförklaring som presenteras i slutet av 
miljöprogrammet med en färdigställd mall för de mål som anses vara mest väsentliga. 
Svensk kollektivtrafik har som vision att kollektivtrafiken ska vara: 

• ”En föregångare i fråga om låga utsläppsnivåer och en kretsloppsinriktad 
helhetssyn. 

•  Ett långsiktigt hållbart transportsystem. 
•  Ett naturligt medel för resenärer och politiker att uppnå det hållbara samhället.” 

(Svensk kollektivtrafik 2, 2008) 
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Denna vision ligger till grund för de övergripande miljömål som Svensk kollektivtrafik har 
formulerat med hänsyn till de mest miljöpåverkande faktorerna så som utsläpp av 
klimatpåverkande gaser, partiklar och kvävedioxid. Målet är att reducera dessa genom att 
all trafik som körs med fossila bränslen samt trafik med eldrivna tåg ska ske med förnybar 
energi men också att öka behovet av kollektivtrafiken eller annat mer miljövänligt resande 
och minska biltrafiken.  Dessa mål är de mål som aktörerna kan binda sig att följa.  De är 
anpassade till de förutsättningar bolagen har och ska stå som grund för de miljökrav som 
ställs på aktörerna. Uppföljningen av miljöarbetet ska ske genom en årlig miljöredovisning 
hos båda parter med väldefinierade nyckeltal. 
Svensk kollektivtrafik anser att dessa frågor är mest aktuella idag och ska vara högt 
prioriterade. Detta inte bara för att de utgör högst belastning på vår miljö och vårt klimat 
utan också för att det idag finns både ur ett ekonomisk och tekniskt perspektiv resurser 
att minska utsläpp av luftföroreningar (Svensk kollektivtrafik 2, 2008). 
 
ISO är den internationella organisationen för standardisering och deras standard ISO 
14001:2004 avser miljöfrågor. Syftet med standarden är att tillhandahålla ett ramverk för 
en holistisk strategisk inställning till företagens miljöpolicy, planer och aktiviteter (ISO 
2008) ISO 14001 är inte ett system för extern redovisning, utan snarare ett 
miljöledningssystem för att hantera de miljöfrågor som företaget ställs inför i den löpande 
verksamheten. I och med att företagen följer standarden kan de få sin verksamhet 
certifierad av oberoende kontrollanter och på så vis bevisa att de aktivt jobbar med 
miljöfrågor, vilket även ger externa effekter. Det som fokuseras på med hjälp av ISO 
14001 kan även användas för extern rapportering och utvecklande av aktuella nyckeltal 
för företagen. Intern ekonomistyrning ska enligt idealet vara nära integrerad med extern 
redovisning. (Bergström et al. 2002). 
  
EMAS är EUs miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Till skillnad från ISO är detta 
även ett system för miljöredovisning och inte endast ett system för miljöledning. ISO och 
EMAS går dock hand i hand, eftersom EMAS-förordningen är baserad på ISO 14001. 
Systemet har flera fördelar, bland annat: förbättrade relationer med kunder, investerare 
och aktieägare; enklare och smidigare relationer med tillsynsmyndigheter och goda 
möjligheter till att genomföra och utvärdera insatser för företagens miljöpåverkan (EMAS 
2008). Med hjälp av EMAS kan man mäta prestationer och jämföra dem med varandra. 
För att bli registrerad i EMAS och få använda deras symbol i olika sammanhang ska man 
bland annat utarbeta en offentlig, separat, reviderad miljöredovisning och som grund för 
denna och annat arbete med miljöfrågor ha infört ett miljöledningssystem. En brist med 
ISO 14001 och EMAS är att de inte ger någon fullständig information om företagens 
miljöpåverkan, utan snarare en indikation på att företagen tar ansvar för miljöfrågor på ett 
strukturerat sätt (Bergström et al. 2002) 
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AccountAbility är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars syfte är att främja 
hållbar utveckling. AA1000 är ett ramverk som lanserades 1999 med målet att hjälpa 
företagens organisatoriska lärande, prestationer och framsteg inom hållbar utveckling 
genom riktlinjer för redovisning av sociala och etiska aspekter (AccountAbility, 2007). 
AA1000 och AccountAbility har bidragit till utvecklandet av större internationella 
standarder som GRI och ISO. Accountability betyder ansvarsskyldighet och syftar till 
ansvarsfullt företagande (AccountAbility, 2007). 
 
FNs Global compact är ett samarbete mellan 192 olika länder som syftar till att rikta in 
företagens aktiviteter och strategier på tio universellt accepterade principer för mänskliga 
rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption. Fördelarna med att vara 
medlem i Global compact är i huvudsak: ett färdigt ramverk för hållbar utveckling att 
arbeta efter, konkurrensmässiga fördelar, ta del av FNs kunskap och erfarenhet inom 
hållbar utveckling och stöd i strävan mot att uppnå gemensamma mål (UN Global 
compact 2008) vilka bland annat är FNs milleniemål för bekämpning av fattigdom, barn- 
och mödradödlighet samt dödliga sjukdomar, arbete för jämställdhet, hållbar ekonomisk 
och miljömässig utveckling i utvecklingsländer (Milleniemålen 2008). 
 
GRI är en icke-vinstdrivande organisation som består av ett stort antal intressenter, vars 
syfte är att ta fram indikatorer för hållbarhetsredovisning.  Bland GRIs intressenter kan 
man hitta allt från enskilda individer till stora komplexa multinationella företag och 
organisationer, till exempel FN och NGOs. Alla de tillsammans bidrar till att skapa 
enhetliga och tydliga riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI 1, 2008).  
GRI ger ut ett antal riktlinjer, Sustainability Reporting Guidelines för hållbarhetsredovisning. 
De inkluderar indikatorer för redovisning av aspekterna miljö, sociala förhållanden och 
ekonomi. Den senaste versionen är känd som G3 Guidelines och kom ut 2006 och enligt 
GRI står eller bör den stå som grund för de flesta hållbarhetsredovisningar idag. Utöver 
de riktlinjer som finns i G3, har GRI även tagit fram specifika riktlinjer för olika 
branscher i syftet att komplettera (men inte ersätta) riktlinjerna i G3 (GRI 1, 2008). 
 
3.3 Analytiskt ramverk 
 
Apoteket och Sveaskog är två aktörer inom statlig sektor som vi bedömer har kommit 
långt med sina hållbarhetsredovisningar. Anledningen till denna bedömning är dels 
företagens verksamhet och det tydliga samhällsintresse som ligger till grund för denna och 
dels omfattas de av regeringens beslut om hållbarhetsredovisning inom statligt ägda bolag. 
Deras hållbarhetsredovisningar presenteras i utvalda delar för att kunna skapa 
jämförelseunderlag för vår analys.  
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3.3.1 Apoteket 
 
Apotekets hållbarhetsredovisning för 2007 är uppställd enligt GRIs riktlinjer. De 
redovisar sitt hållbarhetsarbete i en separat redovisning, skild från årsredovisningen. 
Apoteket har delat in sin hållbarhetsredovisning i sju rubriker: VDs uttalande, kort 
beskrivning av verksamheten, redovisning av aktiviteter och resultat inom de tre olika 
ansvarsområdena ekonomi, miljö och personal. Avslutningsvis beskriver de sina 
intressentdialoger och GRIs principer och riktlinjer i rubrikform, hur man följt dessa och 
var informationen återfinns i hållbarhetsredovisningen (Apoteket 2007). 
Apoteket inleder sin hållbarhetsredovisning med en beskrivning av vilken roll 
hållbarhetsredovisningen spelar och varför man hållbarhetsredovisar. Syftet med 
hållbarhetsredovisningen enligt Apoteket är att öka tydligheten och förståelsen för 
företagets arbete med hållbar utveckling. I inledningen kan man läsa lite om företagets 
profil och vad Apoteket anser är viktigt att redovisa. Man belyser även vad 
hållbarhetsengagemanget gör för företaget, således vilka fördelar man kan dra av arbetet 
med och redovisningen av hållbar utveckling. Tidigt ger man en bild av företagets vision. 
Visionen är ”Ett liv i hälsa” (Apoteket 2007) och ska genomsyra arbetet inom respektive 
ansvarsområde som är: företagande, medarbetare och miljö (Apoteket 2007). 
 
Inom ansvarsfullt företagande har Apoteket valt att fokusera på fem perspektiv: God 
försörjning av läkemedel och produkter, affärsetik, leverantörsrelationer och 
kundrelationer, hållbar ekonomi och bolagsstyrning (Apoteket 2007).  
Inom ansvar för medarbetarna ligger Apotekets fokus på tre perspektiv: arbetsmiljö, 
kompetensutveckling samt jämställdhet och mångfald. Ansvar för miljön innebär enligt 
Apoteket fokus på direkt och indirekt miljöpåverkan. För att minska denna har satt upp 
olika miljöprogram och mål för miljöfrågor för 2007 till 2010. Apoteket produktions- och 
laboratorieanläggning är anmälningspliktig enligt miljöbalken men har tillstånd att bedriva 
miljöfarlig verksamhet. Apoteket arbetar med miljöfrågorna enligt ISO 14001 och har 
som mål att apotekets samtliga enheter ska vara miljöcertifierade under år 2008 (Apoteket 
2007). 
 
Inom de olika perspektiven presenteras genomförda åtgärder för att bidra till hållbar 
utveckling. Prestationer inom viktiga områden belyses och jämföres även med tidigare års 
resultat med hjälp av olika nyckeltal (Apoteket 2007). Förklaringar till de nyckeltal 
Apoteket valt att använda sig av finner man i bilagan till hållbarhetsredovisningen. I 
Apotekets hållbarhetsredovisning ligger fokus mer på berättelser än nyckeltal. I själva 
hållbarhetsredovisningen tar Apoteket upp de enligt dem mest väsentliga aspekterna, 
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medan resterande redovisad information går att hitta i bilagan till 
hållbarhetsredovisningen (Apoteket 2007).  
 
De resultatindikatorer och nyckeltal som Apoteket tagit med i sin hållbarhetsredovisning 
för respektive ansvarsområde presenteras nedan. 
Inom ansvarsfullt företagande finns följande nyckeltal: antal expedierade receptrader i 
relation till antal felexpedierade receptrader som resulterat i skador, totalt antal 
rapporterade felexpeditioner av läkemedel samt värdet av utbetalda försäkringspremier 
avseende skadestånd. Dessutom har apoteket redovisat antalet generikabyten (utbyte av 
läkemedel mot liknande läkemedel med lägre pris) (Apoteket 2007). 
Nyckeltalen och resultatindikatorerna som används inom ansvar för medarbetarna är: 
arbetsgivarens attraktivitet, antalet motiverade medarbetare inom Apoteket, köns- och 
åldersfördelningen, sjukfrånvaro och frisknärvaro bland medarbetarna samt 
personalomsättning bland tillsvidareanställda (Apoteket 2007). 
För området ansvar för miljö används följande nyckeltal och resultatindikatorer: antal 
anställda som har genomfört någon form av miljöutbildning, koldioxidutsläpp fördelat på 
olika källor för utsläpp, antal sålda startförpackningar (förpackningar med testdos av 
läkemedel), andelen återlämnade icke förbrukade läkemedel, miljöinformation på 
läkemedlen, förekomsten av miljöbelastande substanser i läkemedlen och läkemedelsavfall 
från Apotekets olika verksamheter. Det framgår tydligt av hållbarhetsredovisningen att 
intressenterna är en väldigt central faktor att ta hänsyn till och därför ges intressentdialog 
stort utrymme i dokumentet. (Apoteket 2007). 
 
3.3.2 Sveaskog 
 
Sveaskogs hållbarhetsredovisning för 2007 är inte uttalat uppställd enligt GRIs riktlinjer, 
även om mycket som man finner i redovisningen känns igen från GRIs 
rekommendationer. Hållbarhetsredovisningen är integrerad i ett dokument tillsammans 
med den information om verksamheten som Sveaskog anser vara relevant (Sveaskog 
2007). Indelningen är likadan som den GRI rekommenderar nämligen att de redovisar 
ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Hållbarhetsredovisningen inleds med 
ett uttalande från ansvarig (dock inte VD) där man pratar om vilka intressenter företaget 
har och vikten av intressentdialog, utmaningar och möjligheter samt negativa aspekter 
(misslyckanden) av verksamheten och vikten av dessa. Visionen nämns inte i 
hållbarhetsredovisningen men den tas upp i verksamhetsbeskrivningen och är ”Att vara 
främst på att utveckla skogens värden” (Sveaskog 2007). Visionen är utgångspunkten för 
alla satsningar som företaget gör. Vidare beskriver Sveaskog sin syn på hållbar utveckling 
och att en samtidig strävan för ekonomisk tillväxt, god miljö och social utveckling är 
central i deras arbete med hållbar utveckling. Ansvar för de olika områdena och 
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ledningssystemet redogörs sedan för. Det system de använder sig av för ledning av arbetet 
med hållbar utveckling är ISO 14001 och FSCs (Forest Stewardship Council) regler.  
I Sveaskogs hållbarhetsredovisning kan man även läsa om händelser eller aktiviteter som 
de anser ha tillräckligt stor påverkan för att nämnas mer i detalj (Sveaskog 2007). 
Under rubriken ekonomiskt ansvar har Sveaskog redovisat viktiga händelser under 2007 
som har direkt och indirekt ekonomisk påverkan på omgivningen. Man beskriver 
dessutom mål och måluppfyllelse och jämför detta med tidigare resultat. Ett antal 
nyckeltal redogörs för, även om vissa av dessa går att återfinna i årsredovisningen 
(Sveaskog 2007). 
Företagets miljöansvar redovisas på liknande sätt som det ekonomiska, men här förklaras 
målen mer i detalj och vad man gjort för att uppfylla dessa. Även här tas en del nyckeltal 
upp och jämförs med tidigare års resultat (Sveaskog 2007). 
Socialt ansvar redovisas under rubrikerna viktiga händelser 2007, medarbetare arbetsmiljö 
och hälsa, kompetensutveckling och medinflytande, mångfald, jämställdhet, 
samhällsansvar, etik och goda affärsrelationer och ett tydligare Sveaskog (Sveaskog 2007). 
Resultatindikatorer och nyckeltal som Sveaskog tar upp under ekonomisk ansvar är en 
kort beskrivning av de nyckeltal som man hittar i årsredovisning. Utöver dessa nämner 
Sveaskog de nyckeltal som har betydelse mer ur ett hållbarhetsperspektiv, som är värdet 
och volymen av biobränsleleveranser, samt prognostiserade fördelar från framtida 
vindkraftverk (Sveaskog 2007). 
Inom miljöperspektivet har Sveaskog tagit upp olika miljömål där de även redovisat 
måluppfyllelsegraden inom respektive mål. De områden Sveaskog har satt upp mål inom 
är: planering för naturskydd och naturhänsyn, tillskapande av ekoparker, identifieringen av 
värdefulla vattenekosystem och upprättande av åtgärdsplaner (Sveaskog 2007).  
De nyckeltal och resultatindikatorer som Sveaskog redovisar för miljöansvar är följande: 
utsläpp av olika miljöfarliga gaser fördelat på utsläppskälla, användning av fossilt bränsle 
(Sveaskog 2007).  
Socialt ansvar har Sveaskog valt att redovisa med hjälp av mål och måluppfyllelse samt 
med hjälp av nyckeltal och resultatindikatorer. De mål som Sveaskog satt upp är: friska, 
säkra och hälsosamma medarbetare med låg sjukfrånvaro; medarbetare med möjlighet till 
inflytande och kompetensutveckling; mångfald med avseende på ålder, utbildning samt 
kulturell och etnisk bakgrund; balans mellan andelen kvinnor och män i Sveaskog; 
möjliggöra olika näringsgrenars verksamhet i skogen; skapa förutsättningar för aktivt 
friluftsliv i skogen; skapa öppen och aktiv dialog med företagets olika intressenter; tydliga 
och skriftliga avtal för att möjliggöra goda affärsrelationer. De nyckeltal och 
resultatindikatorer Sveaskog använt för redovisning av socialt ansvar är: medelantal 
anställda; fördelningen av kvinnor/män; antal anställda; personalomsättning/år; antal 
utbildningsdagar/anställd och år; medelålder; antal rapporterade arbetsskador; 
sjukfrånvaro totalt och fördelat på kvinnor/män; långtidssjukfrånvaro; långtidsfriska; 
andel kvinnor på koncernledningsnivå; andel kvinnor i chefsbefattning. Sveaskog lägger 
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stor vikt vid öppenhet och att skapa en positiv upplevelse av företaget för intressenterna. 
Tydlighet och synlighet är centrala beståndsdelar i detta arbete (Sveaskog 2007). 
 
3.4 Möjligheter för utvecklad hållbarhetsredovisning 
 
Det ramverk för hållbarhetsredovisning som är mest sofistikerat och uppdaterat är GRIs 
riktlinjer för hållbarhetsredovisning (Herremans och Herschovis 2006) och vi tror att 
detta är framtiden för hållbarhetsredovisning, särskilt med tanke på den svenska 
regeringens beslut i frågan om framtida hållbarhetsredovisning (Näringsdepartementet 
2007). 
 
3.4.1 GRI – Global Reporting Initiative   
 
GRI är ett projekt som syftar till att bidra till en hållbar utveckling. GRIs riktlinjer 
omfattar ett stort antal redovisningsprinciper och vägledning för att definiera och 
kvalitetssäkra redovisningens innehåll samt standardupplysningar och resultatindikatorer 
som möjliggör bedömningen av organisationens resultat (GRI 1, 2008). Målet med 
hållbarhetsredovisning är att organisationen ska kunna påvisa sina insatser för en hållbar 
utveckling, alltså hur den genom sin verksamhet både positivt och negativt påverkar 
omgivningen med avseende på miljömässiga, sociala och finansiella aspekter (GRI 1, 
2008).   
 
GRIs riktlinjer består av två delar. Första delen består av redovisningsprinciper 
(väsentlighet, kommunikation med intressenterna, hållbarhetssammanhang samt 
fullständighet) och vägledning som hjälper organisationen att identifiera vad 
redovisningen ska innehålla. Den innehåller även principer för kvalitetssäkring av 
innehållet (balans, jämförbarhet, precision, när redovisningen ska avges, tydlighet samt 
tillförlitlighet). Vid framställande av redovisningen ska den redovisande organisationen 
utgå från sitt syfte och sin erfarenhet, intressenternas krav på information samt 
branschtillhörighet.  Avslutningsvis anges vägledning för redovisningens avgränsning, 
alltså vilka bolag inom eventuella koncerner redovisningen ska omfatta (GRI 2, 2006). 
 
Andra delen av riktlinjerna innehåller standardupplysningar som redogör för det 
grundläggande innehåll som ska finnas med i en hållbarhetsredovisning. Här finns det tre 
områden organisationerna ska ge upplysningar om: organisationens strategi och profil, 
dess hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer för påverkan ur ekonomiska, miljömässiga 
och sociala perspektiv. Beskrivning av organisationens strategi, profil och styrning ger 
intressenterna möjlighet att skaffa sig en bild av organisationens inställning till hållbar 
utveckling (GRI 2, 2006).   
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Organisationens högsta beslutfattare, oftast VD ska uttala sig om hur viktig en hållbar 
utveckling är för organisationen. Organisationerna ska dessutom presentera sin vision och 
strategi på kort-, medel- och långsiktigt perspektiv inom hållbar utveckling samt viktiga 
händelser, betydande påverkan, risker och möjligheter som organisationen bidrar till inom 
hållbar utveckling. Organisationen ska presentera de trender som råder inom hållbar 
utveckling så som risker och möjligheter på lokal och global nivå som påverkar 
organisationens långsiktiga utveckling och finansiella ställning samt presentera hur 
organisationen hanterar dessa frågor (GRI 2, 2006). 
Vidare ska ges en beskrivning av organisationens verksamhet: organisationens 
uppbyggnad, struktur och ägarform; var den är lokaliserad och marknadsandelar; vad de 
producerar, vilka volymer de producerar och antal anställda.  Företagen ska ge 
information om redovisningens profil, omfattning och avgränsning (GRI 2, 2006). 
Använda redovisningsprinciper och vägledning för att identifiera redovisningens innehåll 
ska anges samt information om i vilken utsträckning redovisningen är upprättad enligt 
GRIs indikatorer (GRI 2, 2006). 
Upplysning av viktiga intressenter, vilken roll dessa spelar för organisationen och tvärtom 
och hur dessa identifieras ska presenteras samt hur och på vilket sätt kommunikationen 
med intressenterna har ägt rum (GRI 2, 2006). 
Hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer ska presenteras uppdelat på de tre olika 
aspekterna för en hållbarhetsredovisning. Uppdelningen görs i syfte att se organisationens 
påverkan på omgivningen utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. 
Avsikten med redovisning av hållbarhetsstyrning är att se hur organisationen arbetar med 
och hanterar hållbarhetsfrågor. Under varje kategori ska den redovisande organisationen 
presentera de kärn- och tilläggsindikatorer som är relevanta och väsentliga inom 
respektive område och upplysningar av tillhörande hållbarhetsstyrning och policy. Vidare 
ska man redovisa för de resultat som uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för 
varje kategori. De allmänna krav på upplysningar som GRI anger vid redovisningen av 
hållbarhetsstyrning för varje kategori är följande: 

• Ekonomiska: ekonomiskt resultat, marknadsnärvaro och indirekt ekonomisk 
påverkan 

• Miljömässiga: material, energi, vatten, biologisk mångfald, utsläpp till luft och 
vatten samt avfall, produkter och tjänster, efterlevnad, transporter och 
övergripande   

• Sociala aspekter: arbetsförhållanden och arbetsvillkor (så som anställning, 
arbetstagar-/arbetsgivarrelationer, hälsa och säkerhet i arbetet, utbildning och 
kunskap samt mångfald och jämställdhet); mänskliga rättigheter (så som rutiner vid 
investeringar och upphandling, icke-diskriminering, föreningsfrihet och 
kollektivavtal, förbud mot barnarbete, förhindrande av tvångsarbete och 
obligatoriskt arbete, klagomålshantering, säkerhetsåtgärder och 

 20



ursprungsbefolkningars rättigheter); organisationens roll i samhället (samhälle, 
korruption, politik, konkurrenshämmande aktiviteter och efterlevnad); 
produktansvar (kundens hälsa och säkerhet, märkning av produkter och tjänster, 
marknadskommunikation, kundernas integritet och efterlevnad) (GRI 2, 2006) 

Under var och en av kategorierna miljömässiga och sociala aspekter ska man beskriva det 
organisatoriska ansvaret: vem som ansvarar för dessa frågor och hur detta ansvar är 
uppdelat, kompetensen i organisationen för att hantera dessa frågor och hur detta arbete 
sker (GRI 2, 2006). Väsentliga risker och möjligheter för organisationen samt viktiga 
framgångar och misslyckanden med arbetet inom vardera kategorin i syftet att uppnå de 
uppsatta målen. Information om certifiering och arbetet med uppföljning och 
övervakning av miljörelaterade resultat ingår i kategorin miljömässiga aspekter (GRI 2, 
2006). 
 
3.5 Referensramens betydelse för uppsatsen 
 
Vår referensram har som vi ser det flera syften. Med referensramens första två kapitel 
ämnar vi delvis svara på varför och hur företag hållbarhetsredovisar och dessutom skapa 
underlag för analys och slutsatser kring frågorna. Kapitel tre och fyra är tänkta att utgöra 
jämförelseunderlag vid analysen av vårt insamlade material och vid formuleringen av egna 
slutsatser, dessutom är de avsedda att underlätta vid besvarandet av de resterande 
forskningsfrågorna, vilka aspekter som redovisas och hur företagen kan utveckla sina 
hållbarhetsredovisningar. Samtliga forskningsfrågor kommer i viss utsträckning dessutom 
att besvaras med hjälp av vår empiriska framställning, även om vissa frågor ges större 
utrymme än andra och en del svar är mer underförstådda än andra. 
Vi har bland annat kommit fram till att grunden till redovisning går att finna i det 
informationskrav som intressenterna har. Ett företag har olika sorters intressenter som i 
syn tur har olika intressen och informationsbehov. Olika intressen ger upphov till olika 
former av redovisning och hållbarhetsredovisning har uppstått till följd av att det finns ett 
behov av information om ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Företagen 
tvingas prioritera mellan olika intressen, där idealet är att hitta en balanserad form av 
redovisning som i så stor utsträckning som möjligt kan tillgodose samtliga intressenters 
informationsbehov. Detta i kombination med lagar och normer har resulterat i olika 
standarder för redovisning av hållbar utveckling. Standarder kan användas för att likrikta 
och underlätta för företag vid informationsöverföring, dessutom är det en bra 
samordningsmetod för att fånga relevanta aspekter vid redovisning. Internationellt 
erkända standarder kan användas för att identifiera relevanta nyckeltal för företagens 
arbete med hållbar utveckling. 
Vi anser att redovisning av hållbar utveckling i en eller annan form blir oundviklig, 
eftersom intressenterna inte endast nöjer sig med att företagen uppger att de arbetar för 
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hållbar utveckling. Intressenterna vill också se resultat och uppföljning av åtgärder för ett 
mer hållbart företagande. Nyckeltal är för detta syfte ett bra verktyg, eftersom det kan 
användas för identifiering av problem (kontrollmedel), styrmedel och uppföljningsmedel 
för företagen. 
De föredömliga aktörer vi presenterat har kommit en bit på vägen mot en mer balanserad 
hållbarhetsredovisning där de försöker ge de tre aspekterna inom hållbarhetsredovisning 
lika mycket utrymme. Dessa aktörers hållbarhetsredovisningar passar bra som underlag 
för jämförelse och ger också insyn i hur ett företag kan konstruera sin 
hållbarhetsredovisning. Vi har presenterat ett antal olika standarder för arbetet med 
hållbar utveckling och vi bedömer att GRI kommer spela en viktig roll inom framtida 
hållbarhetsredovisning, eftersom vi uppfattat det som det mest heltäckande regelverket 
för arbetet med och redovisningen av hållbar utveckling.  Vi kommer därför att använda 
oss av GRIs riktlinjer vid analys av det material vi samlat in och i den utsträckning det är 
möjligt dra slutsatser kring framtida hållbarhetsredovisning. 
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4. Empiri 
 
I empiristycket presenteras resultatet av vår undersökning, både avseende dokumentundersökningen och de 
kompletterande intervjuerna. De olika bolagen och intervjupersonerna presenteras kort för att sedan rikta 
mer uppmärksamhet åt de aspekter som är av vikt för undersökningen.  
 
Vid presentationen av empirin har vi försökt att belysa de aspekter som är relevanta för 
våra forskningsfrågor. Informationen är presenterad per bolag och under de olika 
dokument vi funnit den i för att sedan struktureras upp ytterligare i enlighet med våra 
forskningsfrågor under analysen och slutsatsen. Anledningen till detta är att frågorna har 
besvarats mer konkret i en del fall och mindre konkret i andra fall (dessutom har svaren 
på vissa frågor delvis redogjorts för i vår referensram) och att vissa frågor lämpar sig 
bättre att besvara efter att materialet strukturerats upp och analyserats. I intervjuerna 
återspeglas endast de intervjuade personernas åsikter och de kapitlen innehåller inga 
tillägg från andra källor. 
 
4.1 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 
 
SL bildades 1967 och erbjuder kollektivtrafik i Stockholms län. SL ägs till 100 % av 
Stockholms läns landsting och inom organisationen finns bland annat avdelningar för 
ekonomi, personal och administration, säkerhet samt verksamhetsutveckling som 
omfattar företagets miljö- och kvalitetsarbete. Koncernen SL omsatte under 
verksamhetsåret 2007 ca 9,8 miljarder kronor och SLs kunder reste 417 miljoner gånger 
under 2007. SL har som vision att ”Underlätta människors vardag och bidra till en mer 
attraktiv Stockholmsregion” och är ansvariga för kollektivtrafik med tunnelbana, 
pendeltåg, lokalbanor och buss inom Stockholms län. SL anser sig ha en: ”viktig roll i 
regionens långsiktigt hållbara utveckling” och utvecklar aktivt sin miljöprofil för att kunna 
förbättra miljöprestandan (SL 1, 2007). 
 
SLs information om hållbar utveckling omfattar: årsredovisningen, fakta om SL och länet, 
undersökningar om upplevd kvalitet, etiska riktlinjer samt redovisning om SLs 
miljöarbete. All denna information är tillgänglig via SLs hemsida (SL 2, 2007). 
I årsredovisningens inledning presenteras viktiga nyckeltal och händelser under det 
gångna året, med viss anknytning till hållbar utveckling. I uttalandet från VDn klargörs att 
SLs målstyrning är uppbyggd med ett intressentperspektiv (SL årsredovisning 2007). SLs 
fem viktigaste intressenter är: kund, leverantör, medarbetare, samhälle och ägare. Denna 
fokus är även grunden för årsredovisningens struktur. I uttalandet nämns SLs betydelse 
för en långsiktigt hållbar utveckling och det arbete som genomförts för att uppnå detta. 
För varje perspektiv har SL satt upp mål och strategier (SL årsredovisning 2007).  
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Inom kundperspektivet är målet att ”få fler och mer nöjda kunder” (SL årsredovisning 
2007). För att uppnå detta har SL genomfört olika aktiviteter bland annat: segmentering 
av kunderna för att kunna utveckla och erbjuda bättre tjänster och kommunikationssätt, 
kundundersökningar med fokus på kundnytta för att identifiera de viktigaste aspekterna 
för att öka kundnöjdheten. Dessa aktiviteter har legat till grund för de insatser SL har 
genomfört för att öka kvaliteten i sina tjänster, till exempel investeringar i utbildning av 
personal, investeringar i säkerhetsutrustning och informationssystem. De nyckeltal som 
används inom kundperspektivet är: antal resenärer uppdelat på ålder och kön och andel 
nöjda resenärer (som i sin tur kan delas upp i olika beståndsdelar bland annat säkerhet, 
trygghet och trafikmiljö) (SL årsredovisning 2007).  
SL har som mål att ”SL ska vara affärsmässigt i relationen till sina leverantörer och ha en 
nära samverkan med de samarbetspartners som har en avgörande inverkan på kvaliteten i 
SL-trafiken” (SL årsredovisning 2007) SL ställer därför vissa krav på sina leverantörer av 
kollektivtrafiken och utvecklar styrparametrar och uppföljningsmetoder som i sin tur 
ämnar skapa affärsmässiga förhållanden och förtroende och i slutändan öka 
kundnöjdheten. I kraven på leverantörerna ligger fokus mest på sociala aspekter som att 
sträva efter goda arbetsförhållanden och arbeta med förbättringar av arbetsmiljön (SL 
årsredovisning 2007). 
Inom medarbetarperspektivet har SL satt upp som mål att: ”vara en attraktiv arbetsgivare 
för att kunna behålla och rekrytera medarbetare som förverkligar SL:s vision” (SL 
årsredovisning 2007) Fokus inom medarbetarperspektivet ligger på olika 
personalstrategier (säkerställande av kompetens och ökande av delaktighet och 
samverkan), ledarskap, kompetens, jämställdhet, arbetsmiljö och hälsa. Nyckeltal som 
används för att beskriva sina medarbetare är: åldersstruktur och antal anställda uppdelat 
på män och kvinnor, medelantal anställda, löner och ersättningar och sjukfrånvaro. SL 
arbetar med sina sociala frågor enligt FNs Global compact (SL årsredovisning 2007). 
Vad avser samhällsnyttan har SL målet att: ”bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i 
social, ekonomisk och ekologisk balans.” (SL årsredovisning 2007) Bland de sociala 
aspekterna läggs stor vikt på jämställdhet och resande ur barns och ungas perspektiv. 
Ökad tillgänglighet för funktionshindrade är viktigt inom SLs trafik och man arbetar 
aktivt för att alla som kan ta sig till en hållplats ska kunna resa med SL senast 2010. Inom 
miljöarbetet fokuserar SL mycket på utsläpp, bränslen och konsekvenserna av dessa två. 
SL har tagit fram en miljöpolicy med olika miljömål som syftar till att: minska nyttjandet 
av fossil energi och fossila bränslen, minska utsläppen av föroreningar, öka användandet 
av resurser som ingår i det naturliga kretsloppet, erbjuda en optimal produkt ur 
miljösynpunkt samt leverera en tystare trafik. Utifrån dessa mål skapas olika principer som 
ska stödja de aktiviteter och beslut som ska stödja hållbar utveckling ur ett 
miljöperspektiv. Nyckeltal som används för att beskriva SLs bidrag till hållbar utveckling 
är: andel värme från förnybara källor till SLs lokaler, andel el från förnybara källor (vatten- 
och vindkraft) till SLs spårtrafik och lokaler, utsläpp av koldioxid genererat av fossila 
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bränslen från bussarnas drift samt andel bussar som drivs med förnybara drivmedel. SL är 
certifierat med ISO 14001 och dessutom är en del av verksamheten upplysningsskyldig 
enligt miljöbalken (SL årsredovisning 2007).   
Inom ägarperspektivet har SL som mål att ”medverka till ett väl avvägt transportsystem 
på samhällsekonomiska grunder. SL-trafiken ska drivas på ett företagsekonomiskt 
effektivt sätt utan att i något avseende äventyra säkerheten inom det ekonomiska 
utrymme som ägaren beslutar.” (SL årsredovisning 2007) Åtgärderna för att öka 
samhällsnyttan sträcker sig från att utveckla nytt prissystem till stadsplanering av nya 
bostadsområden (SL årsredovisning 2007). 
I förvaltningsberättelsen sammanfattas de punkter som man tidigare tagit upp i 
årsredovisningen. Mest fokus i förvaltningsberättelsen ligger på de finansiella aspekterna 
och efter det följer den finansiella informationen såsom resultaträkning, balansräkning 
och kassaflödesanalys, vilket inte är av intresse i detta fall (SL årsredovisning 2007). 
I Fakta om SL och länet talar man om SLs marknadsandelar mätt som ett nyckeltal där 
andelen resande med SL jämförs med andelen resande med bil, moped, cykel eller till fots. 
Undersökningar om upplevd kvalitet och Etiska riktlinjer redogörs även för i årsredovisningen, 
därför beskriver vi dem inte ytterligare här (SL 1, 2007). 
Med grund i visionen har SL i sin information om miljöarbetet satt upp ett antal konkreta 
miljömål som är: 

• ”2011 ska minst 50 % av SLs busstrafik drivas med förnybara drivmedel 
• 2025 ska hela SLs busstrafik utföras med förnybara drivmedel 
• Utsläppen av fossil koldioxid från busstrafiken ska vid utgången av 2011 vara 

högst 55 g/pkm2 
• 2009 ska minst 80 % av värmen till SLs lokaler komma från förnybara källor 
• energianvändningen ska ha minskat med 5 % 2011, jämfört med 2006.” (SLs 

Miljöarbete, 2008)  
SLs miljöarbete styrs av Miljö Steg 5, ett miljöpolitiskt program som Stockholms läns 
landsting tagit fram för åren 2007–2011. Landstingets vision för transporter är att: ” 
Landstingets transporter utförs enbart med förnybara drivmedel och ger inte upphov till 
luftföroreningar eller buller som påverkar hälsa eller miljö negativt. Kollektivtrafikens 
andel av persontransporterna är hög.” (Miljö steg 5, 2006) De mål man har satt upp till 
2011 omfattar att: minst hälften av landstingets person- och varutransporter sker med 
förnybara drivmedel och att kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider 
kraftigt reduceras och att de ansvariga bedriver ett systematiskt bullerreducerande arbete.
(Miljö steg 5, 2006)  
 
 
 

                                                 
2 Personkilometer 
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4.2 Västtrafik AB 
 
Västtrafik startade sin verksamhet år 1999 och bedriver den i Göteborgsområdet, 
Fyrbodal, Sjuhärad samt Skaraborg. Västtrafik ägs till 50 % av Västra Götalandsregionen 
och 50 % av de 49 kommunerna i Västra Götalandsregionen. Inom organisationen finns 
det bl.a. enheter för trafik, trafiknära stöd som inkluderar hållbar utveckling, 
marknadskommunikation och administration. Företaget hade en omsättning på 4,8 
miljarder år 2007 och 210 miljoner resor genomfördes under året (Västtrafik 
Årsredovisning 2007). Västtrafiks vision är: ”Att Västtrafik ska vara det naturliga valet när 
man reser. Att det känns mer självklart att resa med Västtrafik än något annat alternativ.” 
(Västtrafik 1, 2007) Västtrafik arbetar aktivt med en miljö- och klimatstrategi för att bli en 
föregångare inom svensk kollektivtrafik (Västtrafik 1, 2007).  
 
Den information vi har hittat hos Västtrafik med anknytning till hållbar utveckling är 
årsredovisning, miljö- och klimatstrategi, redogörelse för samhällsnyttan och 
trygghetspolicy (Västtrafik 2, 2008) 
Årsredovisningen börjar med VDs uttalande där han beskriver lite om Västtrafiks 
betydelse för hållbar utveckling samt viktiga händelser, mål och åtgärder för en mer 
hållbar kollektivtrafik. Utöver de rent finansiella aspekterna lägger Västtrafik mycket fokus 
på miljöaspekter och samhällsnytta med inriktning på sociala och ekonomiska aspekter 
(Västtrafik Årsredovisning 2007). 
De beskriver positiv och negativ utveckling inom miljöarbetet i landet. 1990 har satts ett 
gemensamt mål inom Sverige om oförändrade miljöfarliga utsläpp, vilket visat sig vara 
svårt att uppnå. Vägverket syn på det hela är att man måste förändra dagens syn på 
transport genom att minska bilåkandet och öka kollektivt eller annat miljövänligt resande 
som att gå eller cykla. (Västtrafik Årsredovisning 2007) På grund av detta har Västtrafik 
tagit fram en miljö- och klimatstrategi som syftar till att ”erbjuda ett långsiktigt hållbart 
sätt att resa” (Västtrafiks miljö- och klimatstrategi, 2008), och ska ”kännetecknas av 
konsekvent och systematisk miljöarbete” (Västtrafiks miljö- och klimatstrategi, 2008) samt 
att vinna över fler resenärer från biltrafiken (Västtrafiks miljö- och klimatstrategi, 2008). 
För denna strategi har Västtrafik i årsredovisningen redovisat det enligt dem viktigaste 
målet, som är att minska användningen av fossila bränslen i bussar med 30 % till år 2012 
och 90 % till år 2020, använda 100 % förnybar elkraft för eldrivna tåg och spårvagnar 
vilket det redan görs idag samt öka det kollektiva resandet i hela regionen med 75 % till år 
2010 (Västtrafiks miljö- och klimatstrategi, 2008). De nyckeltal som företaget har valt att 
redovisa i årsredovisningen inom miljöarbetet är andelen koldioxidutsläpp som Västtrafik 
står för i förhållande till totalt koldioxid utsläpp i Västra Götaland, andelen fordon och 
resor som sker med förnybara drivmedel samt ökat resande med Västtrafik under året och 
i förhållande till resandet vid bolagets bildande (Västtrafik Årsredovisning 2007). 
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I årsredovisningen presenteras fördelarna med kollektivtrafiken för samhället ur 
Västtrafiks perspektiv. De områden som redovisas är de som Västtrafik kunnat beräkna 
med hög säkerhet. Dessa är: ökad trafiksäkerhet, minskade luftföroreningar, 
parkeringsbehov, vägslitage och bättre hälsa. Den samhällsnytta man kunde mäta har ett 
värde totalt på 2500 miljoner kronor, vilket överstiger ägartillskottet med 500 miljoner 
kronor. Istället för nyckeltal redovisar Västtrafik samhällsnyttan i summan av de 
merkostnader som skulle ha uppkommit i samhället om inte kollektivtrafiken funnits i 
Västra Götaland. Utöver den mätbara samhällsnyttan så redovisas det ytterligare några 
fördelar så som: möjligheten att pendla från mindre städer till de större städerna, alltså 
tillgänglighet till skolor och arbete, minskade bilköer och restider samt jämställdhet 
eftersom alla erbjuds resor. För att öka samhällsnyttan har Västtrafik satt upp ett antal 
mål. Bland de uppsatta målen nämns: öka marknadsandelen för kollektivtrafiken i 
Göteborgsregionen från 25 till 40 % fram till år 2020, välanpassade resmöjligheter även 
för funktionshindrade till år 2010 (Västtrafik Årsredovisning 2007). 
I noterna för den finansiella rapporten kan man hitta upplysning om anställdas antal, 
sjukfrånvaro fördelat mellan kön och ålder, andel anställda män och kvinnor samt löner 
och andra ersättningar. (Västtrafik Årsredovisning 2007) 
 
4.2.1 Intervju med Västtrafik 
 
Vi har valt att intervjua Leif Magnusson som är anställd som miljöstrateg på Västtrafik 
sedan augusti år 2008 där han även arbetat som miljökonsult i 10 år. Hans huvudsakliga 
arbete är att utveckla strategiska framtidsfrågor inom miljöområdet.  
Västtrafik har en särskild avdelning för hållbar utveckling där Leif arbetar tillsammans 
med fyra andra personer. Syftet med denna avdelning är att utveckla strategier och 
åtgärder som ska bidra till en mer hållbar kollektivtrafik. De behandlar frågor ur ett 
hållbarhetsperspektiv så som klimat- och miljöpåverkan (miljöaspekt), trygghet och 
säkerhet samt tillgänglighet för funktionshindrade (sociala aspekter). Vidare ansvar som 
tillfaller avdelningen för hållbar utveckling är redovisningen av dessa aspekter men i 
dagsläget sker ingen konkret redovisning av miljöaspekterna eller de sociala aspekterna. 
Enligt Leif är hållbar utveckling en av de mest prioriterade frågorna för Västtrafik.  
Västtrafik har två uppdrag enlig trafikhuvudmannalagen. Det ena är att erbjuda ett 
”demokratiskt instrument för att skapa tillgänglighet för människor att åka som inte har 
möjlighet att använda bil”3 och det andra ”att skapa konkurrenskraft där människor kan 
åka bil, detta genom att man minskar behovet att åka bil och därmed minskar 
klimatpåverkan”4.  

                                                 
3 Leif Magnusson, Västtrafik 
4 Leif Magnusson, Västtrafik 
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En väl fungerande kollektivtrafik anses av Västtrafik vara en viktig komponent för 
utvecklingen av ett hållbart samhälle därför satsar man inom Västtrafik på att ta fram ett 
miljöprogram som består dels av ”att identifiera Västtrafiks egen miljöpåverkan både 
internt och externt…”5 och för det andra ”att använda kollektivtrafiken som ett medel för 
samhället att minska klimatpåverkande gaser genom att skapa en attraktiv kollektivtrafik 
som ska minska behovet av bil som transportmedel”6.  Bolagen tar i sitt arbete med 
miljöfrågorna hänsyn till de befintliga standarder som finns kring området så som ISO 
14001. Verksamheten är inte certifierat enligt ISO och inte heller ställs krav i form av 
certifiering på entreprenörerna. Västtrafik har däremot för avsikt att ta fram riktlinjer för 
miljöredovisning samt ställa ytterligare krav på entreprenörerna att miljöredovisa i enlighet 
med rekommendationerna i Svensk kollektivtrafiks miljöprogram. Vidare har Västtrafik 
påbörjat ett arbete med att ställa krav på sociala aspekter i enlighet med internationella 
konventioner och standarder.  
 
4.3 Skånetrafiken  
 
De dokument vi har läst och undersökt är Skånetrafikens årsredovisning, 
miljöredovisning, resevaneundersökningen för 2007 samt andra dokument relaterade till 
hållbar utveckling hämtade från Skånetrafikens hemsida. Skånetrafiken bildades år 1999, 
är en förvaltning inom Skåneregionen och styrs av nämnden för kollektivtrafiken på 
uppdrag från Skånes kommunfullmäktige. 
Årsredovisningen för 2007 innehåller en kort beskrivning av Skånetrafikens utveckling 
över tiden med fokus på senaste årets händelser. Trafikdirektören för Skånetrafiken 
beskriver kort de viktigaste händelserna under år 2007 och de aktiviteter och åtgärder som 
hjälpte Skånetrafiken i sin utveckling.  Skånetrafiken har det senaste året ökat antalet 
resande med 7,5 procent vilket motsvarade en ökning med 9 miljoner resor till totalt 122 
miljoner resor under år 2007 (Skånetrafikens årsredovisning 2007).  
VD för Svensk kollektivtrafik uttalar sig även i årsredovisningen. I sitt uttalande beskrivs 
de mål som satts för Svensk kollektivtrafik, de handlingsplaner som krävs samt 
investeringar som blir nödvändiga i framtiden för en hållbar utveckling. Det huvudsakliga 
målet är att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel vilket för Skånetrafiken innebär 
ett antal satsningar för att utöka reseutbudet samt handlinsplaner för punktlighet, 
underhåll och kapacitet.  
I årsredovisningen presenteras kort även de mål, åtgärder och aktiviteter som 
genomfördes under 2007 och som genomförs för att öka kundnöjheten bland annat 
genom att förbättra punktligheten, öka turtätheten där det behövs, utveckla och erbjuda 
bättre reseinformation och betalningssystem samt möjliggöra att resa kollektivt även för 
funktionshindrade till år 2010 (Skånetrafikens årsredovisning 2007).   

                                                 
5 Leif Magnusson, Västtrafik 
6 Leif Magnusson, Västtrafik 
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Skånetrafiken har under mars 2008 undertecknat en avsiktsförklaring för att bidra till 
Svensk kollektivtrafiks vision för en hållbar kollektivtrafik. I avsiktsförklaringen 
presenteras de miljömål som Skånetrafiken åtar sig och dessa är i huvudsak: 

• Öka kollektivtrafikresandet med 43 % mellan år 2005 och 2010 främst genom att 
vinna över bilister att åka kollektivt. 

• Avveckla fossila bränslen med 25 % till år 2012 och 100 % till år 2020. 
• All eldriven spårtrafik skall drivas med 100 % förnybar elkraft år 2010 
• Utsläpp av kvävedioxid och partiklar ska inte överstiga den nivå som anges i 

Svensk kollektivtrafiks (SLTFs) miljöprogram 2007. (Skånetrafikens 
avsiktsförklaring, 2008) 

De nyckeltal som redovisas i årsredovisningen för en hållbar utveckling är utsläpp av 
koldioxid per rest kilometer, kollektivtrafikens samhällsnytta, kollektivresandet i Skåne i 
personkilometer och kostnadstäckningsgraden (Skånetrafikens årsredovisning 2007). 
Årsredovisningen avslutas med en kortfattad finansiell rapport med resultaträkning för år 
2007; en redovisning av intäkter och kostnader per affärsområde (regionbuss, stadsbuss 
och tåg) samt utvecklingen av antalet resor med Skånetrafiken för de olika trafikslagen 
och områdena inom regionen Skåne (Skånetrafikens årsredovisning 2007). 
 
Skånetrafikens vision är ”Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne” 
(Skånetrafikens övergripande miljömål 2007) Denna ligger till grund för Skånetrafikens 
huvudsakliga miljömål som är ”att utsläppen per personkilometer ska vara lägre i 
kollektivtrafiken än i biltrafiken” (Skånetrafikens övergripande miljömål 2007). 
Ansvaret för miljöaspekterna ligger på nämnden för kollektivtrafiken som beslutar vilka 
miljöledningssystem det ska arbetas efter, de övergripande målen och åtgärder för att 
uppnå dessa. Uppföljningen av det miljörelaterade arbetet görs genom att Skåne trafiken 
årligen ger ut en miljöredovisning där de presenterar de mål och det arbete som görs för 
att hantera miljöfrågorna samt beräkningar för utsläppsmängder. Skånetrafiken hanterar 
sina miljöfrågor på ett systematiskt sätt med hjälp av sitt miljöledningssystem som är 
certifierat enligt ISO14001 (Skånetrafiken 2, 2007).  
De övergripande miljömål som Skånetrafiken arbetar efter för att uppnå en bättre miljö 
är:  

• Fossilfri kollektivtrafik, vilket innefattar de mål som fastställdes i 
avsiktsförklaringen dvs. öka kollektivresandet genom att erbjuda ett mer 
miljöanpassat alternativ för resande än bilen. 

• Resenär och information, som syftar till att öka resenärernas medvetenhet om ett 
miljömässigt bättre val vid resande. Medvetenheten ska ökas genom en mer 
miljövänlig informationsspridning t.ex. Internet istället för tryckta 
pappersprodukter. 

• Entreprenörernas medverkan dvs. att Skånetrafiken även ställer miljökrav på de 
entreprenörer som upphandlas. Detta följs även upp genom en miljörapport som 

 29



entreprenörerna lämnar. Dessa miljökrav följer Svensk kollektivtrafiks riktlinjer 
(Skånetrafikens övergripande miljömål 2007).  

I sin miljöredovisning redovisar Skånetrafiken den miljöpåverkan som verksamheten 
direkt genererar, så som uppsläpp av koldioxid, kvävedioxid, partiklar, mm och buller 
men även indirekt påverkan från t.ex. trycksaker som tidtabeller och biljetter. 
Skånetrafiken bedriver däremot ingen tillståndpliktig verksamhet och är därmed inte 
anmälningspliktig enligt miljöbalken (Skånetrafikens miljöredovisning 2007).  
Resultatindikatorer som används är utsläpp av koldioxid per källa av utsläpp, andel 
energiförbrukning som sker med förnybar energi både totalt och fördelat på trafikslag 
(Skånetrafikens miljöredovisning 2007). 
 
Ett annat viktigt dokument som vi har valt att beskriva är resvaneundersökningen som 
Skånetrafiken har gjort år 2007 i samarbete med Banverket, Vägverket, Länsstyrelsen i 
Skåne län, Regionen Skåne och andra finansiärer så som kommunerna i Skåne. Syftet med 
undersökningen är att bidra till en hållbar utveckling. Genom att undersöka befolkningens 
resvanor dvs. hur folk reser och vilka förutsättningar befolkningen i Skåne har för olika 
färdsätt kan Skånetrafiken ta fram planer och åtgärder som ska främja ett hållbart 
kollektivtrafiksystem i Skåne. Denna undersökning ger även svar på vilka 
marknadsandelar kollektivtrafiken har jämfört med biltrafiken och var satsningar ska 
göras för att ytterligare öka dem. En fortsatt användning av vissa nyckeltal i denna 
undersökning kan användas i syfte att kunna prioritera bland de åtgärder som tas fram 
samt för att följa upp effekterna som dessa genererar.  
De viktigaste aspekter som Skånetrafiken har fokuserat på är resor inom och till och från 
Skåne med hänsyn tagen till olika färdsätt samt resenärernas karakteristika så som kön, 
ålder, utbildning, sysselsättning, var de bor (storstad eller landsbygd) samt 
kommuntillhörighet. De nyckeltal som har tagits fram är antal resenärer, antal resor och 
reslängd per dag och per person. De två sistnämnda nyckeltalen skapar även fler nyckeltal 
genom att de sätts i förhållande till resenärernas egenskaper, varför de reser (i vilket 
ärende), hur de reser (färdsätt) samt resfrekvensen under ett dygn (Skånetrafikens 
resvaneundersökning 2007).   
 
4.4 Karlstadsbuss  
 
Eftersom Karlstadsbuss inte är ett aktiebolag, utan istället ligger under 
stadsbyggnadsnämnden och dessutom endast har 10 anställda, sker företagens 
dokumentation via kommunen. De dokument vi hittat med anknytning till hållbar 
utveckling är kommunens årsredovisning, miljöredovisning, personalbokslut och 
transportstrategi. Informationen som finns på hemsidan är av kortfattad karaktär och 
återfinns mer detaljerat i de olika dokumenten. (Karlstad kommun, 2008) 
Årsredovisningen är för alla olika delar av kommunen, vilket innebär att endast en liten 
del redogör för kollektivtrafiken och dess verksamhet. I inledningen talar 

 30



kommunstyrelsens ordförande bland annat om vikten av klimatfrågan och att det är ett 
prioriterat område. Kommunen kommer att investera miljonbelopp för att effektivisera 
energianvändandet och minska kommunens påverkan på miljön och klimatet. Vidare talas 
om god ekonomi inom kommunen, vilket möjliggör en fortsatt relativt hög 
investeringstakt inom kommunens olika verksamheter. I förvaltningsberättelsen beskrivs 
vidare infrastrukturens fortsatta resursbehov och vikten av ett regionalt samarbete för att 
lyckas med dessa satsningar. Kommunen har satt upp mål för de olika nämnderna och 
målet för kollektivtrafiken är att: "Resandet i kollektivtrafiken ska öka. Alla 
samhällsbetalda resor i kommunen ska så långt som möjligt samordnas." (Karlstad 
kommuns årsredovisning, 2007) Man anser att målet redan är uppnått då Karlstadsbuss 
ökat resandet med hjälp av omläggning av linjenätet och tidtabellerna. Vidare beskrivs att 
klimatarbetet även i framtiden kommer påverka arbetet inom kommunen. Transporter 
och infrastruktur nämns som viktiga sätt att tillgodose viktiga mänskliga behov. De 
nyckeltal kommunen använder i sin årsredovisning för att beskriva kollektivtrafikens 
prestationer är antal resande med stadstrafiken och antal färdtjänstresor. Viktiga 
perspektiv som tas upp inom kommunen som helhet är miljö, jämställdhet, integration, 
handikapp, folkhälsa, barn och trygghet. (Karlstad kommuns årsredovisning 2007). 
Tidigt i miljöredovisningen framhåller kommunen vikten av arbetet med transporterna 
som ett medel för att bidra till en positiv utveckling inom miljöområdet. Det första 
området som redogörs för i miljöredovisningen är just hållbara transporter och där inleder 
man med att tala om viktiga händelser inom transportområdet. Återkommande redogörs 
för nyttan av kommunens transportstrategi och att just denna är grunden för mycket av 
hållbarhetsarbetet inom bland annat kollektivtrafiken. För kollektivtrafiken har man satt 
upp målet att öka åkandet med minst 20 % mellan 06-07 och 09/10. På ännu längre sikt 
är avsikten att fördubbla resandet med Karlstadsbuss. Man redogör avslutningsvis för 
antal resande med kollektivtrafiken och de motorer som fordonen är utrustade med. 
(Karlstad kommuns miljöredovisning, 2007)  
I Personalbokslutet redogörs för stadsbyggnadsförvaltningen, dess verksamhet samt 
diverse nyckeltal för att belysa för kommunen viktiga aspekter. De områden som 
kommunen lagt fokus på är: personalstruktur, arbetsmiljö och hälsa, ledar- och 
medarbetarundersökning och jämställdhet. Man mäter resultat av prestationer och 
förhållanden i övrigt med hjälp av följande nyckeltal: antal anställda fördelat på kön, 
övertid i timmar fördelat på antal personer, ålder, personalomsättning i antal anställda 
som slutat i förhållande till anställts, medarbetare av annan härkomst än svensk i antal, 
sjukdagar per anställd och år i snitt, könsfördelning bland anställda överlag och bland 
chefer och ledare, uttagen föräldraledighet i antal dagar och löneskillnader mellan könen i 
kronor (Karlstad kommuns personalbokslut, 2007).  
Transportstrategin är utvecklad bland annat med avseende på kollektivtrafiken och syftar 
till: 

• "Att utgöra en sammanhållande strategi för hur trafiken bör utvecklas för att man 
ska uppnå ett hållbart och attraktivt samhälle. 
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• Att utgöra ett dokument som på ett enhetligt sätt samlar trafikfrågorna under ett 
paraply och tydliggör dessa i sammanvägningen med andra intressen i 
planeringen." (Karlstad kommuns transportstrategi, 2007) 

Ett antal mål för transportfunktionen är satta utifrån nationella, regionala och kommunala 
mål. Målen omfattar följande områden: centralortens och tätorternas karaktär, 
trafiksystemet, trafikens omfattning, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och 
hälsa. Innan målen beskrivs i detalj beskriv i transportstrategin redogörs för identifierad 
förbättringspotential inom de olika målområdena (Karlstad kommuns transportstrategi, 
2007). 
 För att klarlägga vad kommunen menar med hållbar utveckling använder de sig bland 
annat av Brundtlandkommisionens definition (som den presenterats i vår inledning) och 
trycker på att alla tre hållbarhetsaspekterna måste finnas med inom verksamhetens arbete. 
Kommunen har även identifierat utgångspunkter för arbetet i form av bland annat 
omvärlden och aktuella trender i denna. För de olika områdena som kommunen 
identifierat som viktiga redovisas mål på medellång och lång sikt, samt måluppfyllelsen i 
dagsläget i de fall den kunnat identifieras. Dessutom ges ett stort antal förslag på lämpliga 
indikatorer som kan användas vid mätning av dessa mål. Eftersom dessa mål är förslag på 
hur man skulle kunna mäta och inte hur man mäter, kommer dessa inte att redogöras för 
här. Eftersom målen inte alltid har direkt anknytning till kollektivtrafiken redogörs endast 
för de mål som kan knytas till kollektivtrafiken (Karlstad kommuns transportstrategi, 
2007). Målen är: ökad täthet i bebyggelsen, öka kollektivtrafikens konkurrenskraft 
gentemot bilen vid lokalisering av nyexploateringar, snabbare busstrafik genom bättre 
utformning av trafikmiljön, minskat bilåkande till förmån för andra transportformer, ökat 
kollektivt resande, öka kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilåkandet, kollektivtrafik 
som är tillgänglig för alla, trygghet i kollektivtrafiken, alkolås i alla kommunens bilar, 
minskade klimatpåverkande utsläpp, kontinuerligt minskande av störningar orsakade av 
trafikbuller samt uppnå de för kommunen satta målen avseende miljöfordon, förnybara 
bränslen och upphandlade transporter. 
Vidare beskriver transportstrategin brister på de olika områdena och hur kollektivtrafiken 
upplevs ha nått upp till målen samt exempel på åtgärder som kan vidtas för att uppnå de 
satta hållbarhetsmålen. (Karlstad kommuns transportstrategi, 2007). 
 
4.4.1 Intervju med Karlstadsbuss 
 
Vi har intervjuat Sören Bergerland som är VD för Karlstadsbuss och Robert Sahlberg 
som arbetar som marknadsanalytiker och dessutom är involverad i miljöfrågor på 
Karlstadsbuss. 
Viktigt för alla bolag och inte bara för Karlstadsbuss är branschen, branschorganisationen 
svensk kollektivtrafik och dess mål för arbetet med hållbar utveckling, eftersom arbetet 
inte enbart ska ligga på en eller ett fåtal aktörer menar Sören. Gemensam handling skapar 
bättre förutsättningar för företagen och dess omgivning. Sören menar att transportsektorn 
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ligger efter med sitt miljöarbete i jämförelse med i huvudsak energiförbrukande 
näringsgrenar. Viktigt inom miljöarbetet för Karlstadsbuss är att på kort sikt byta ut 
nuvarande drevmedel till raps och på lång sikt till biogas. Innan detta är möjligt måste 
leveranser, pris och kvalitet kunna garanteras i tillräcklig utsträckning. Tidigast 2013 är det 
tal om ett byte till biogas i tankarna, eftersom det är det strukturellt svåraste bränslet att 
använda i dagsläget och omförhandlingar inte är aktuella förrän 2013. Miljön redovisas 
inte separat, utan arbetet redogörs för i kommunens dokumentation. Upphandlingsplaner 
och etiska krav på leverantörer och entreprenörer är på diskussionsstadiet, men debatten 
finns. Viktigt är enligt Sören att upprätthålla en vettig konkurrenssituation. Små 
anbudsgivare har svårare att lämna garantier vid högt ställda etiska krav, eftersom de inte 
har tillräckliga resurser för att ta reda på sanningen i tillräcklig utsträckning. Han är positiv 
inför gemensamma spelregler på området och tror att dessa kommer att komma inom en 
överskådlig framtid. Sören framhäver att det inte är pappren som är det viktiga, utan att 
man lever upp till det man kommer överens om. Robert menar att det faktum att 
Karlstadsbuss är en del av stadsplaneringen är en viktig del i den hållbara utvecklingen, 
eftersom man då kan anpassa byggandet efter kollektivtrafiken och inte efter bilåkandet. 
Karlstadsbuss har nyligen lanserat visionen att: ”I Karlstad ska det vara enkelt att leva 
utan bil.”7 Detta är enligt Sören och Robert möjligt om man bygger annorlunda i 
framtiden. Politikerna börjar inse värdet av att kollektivtrafiken är en beståndsdel i 
stadsplanering, vilket bådar gott inför framtiden, menar Sören. Egen dokumentation för 
arbetet med hållbar utveckling finns inte i dagsläget. Däremot ämnar Karlstadsbuss börja 
arbeta med en avsiktsförklaring under 2009, vilket mycket möjligt kan leda till någon form 
av annan dokumentation. 
 

                                                 
7 Sören Bergerland, Karlstadsbuss 
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5. Analys 
 
Analysen är strukturerad utifrån våra forskningsfrågor. De karakteristika som kännetecknar 
kollektivtrafikens sätt att redovisa hållbarhetsfrågorna kommer att sättas i förhållande till utvalda delar 
av vår referensram. Vid analysen fokuserar vi på redovisningen av ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter var för sig.  
 
5.1 Varför hållbarhetsredovisar företag? 
 
Enligt Ax et al. (2005) finns det ett ömsesidigt beroende mellan företagen och dess 
intressenter. Företagen existerar enligt författarna på grund av intressenternas vilja att 
investera eller på andra sätt bidra till eller dra nytta av företaget.  Gröjer (2002) motiverar 
redovisning utifrån ett intressentperspektiv där han menar att intressenternas behov och 
intressen är det centrala skälet att redovisa. Bergström et al. (2002) anger som skäl till 
miljöredovisning och enligt vår tolkning hållbarhetsredovisning bland annat att normer i 
samhället och nöden som olika situationer kräver är centrala motiv. Enligt GRI (2, 2006) 
ska företagen vid framställning av en hållbarhetsredovisning bland annat utgå från 
intressenternas krav på information, för att intressenterna ska kunna skaffa sig en bild av 
företagens inställning. 
Apoteket har en uttalad anledning till varför de redovisar sitt arbete med hållbar 
utveckling. Syftet med hållbarhetsredovisningen enligt Apoteket är att öka tydligheten och 
förståelsen för företagets arbete med hållbar utveckling. Både Apoteket och Sveaskog 
lyfter fram vikten av en aktiv intressentdialog. Med tanke på att Apoteket och Sveaskog är 
statligt ägda bolag så har de goda skäl till att redovisa hållbar utveckling och dessutom 
enligt GRIs riktlinjer, med tanke på regeringens beslut i frågan (Näringsdepartementet, 
2007).  
De undersökta bolagen har ingen balanserad hållbarhetsredovisning men viljan att 
redovisa hållbar utveckling är i flera fall uttryckt i de dokument som vi har studerat. De 
inslag av hållbarhetsredovisning som ändå finns i de undersökta bolagen bedömer vi 
bottnar i normer i samhället och den nöd som nuläget kräver. Samtliga bolag ser 
kollektivtrafiken som ett verktyg för att bidra till ett hållbart samhälle. Alla de undersökta 
bolagen har någon form av miljöredovisning eller miljöinformation eftersom miljöfrågan 
enligt branschorganisationen Svensk kollektivtrafik är högt prioriterad.  Eftersom inget av 
bolagen är privatägda, spelar kommuners, landstings och statens intressen en stor roll för 
bolagens arbete med hållbar utveckling. Trots detta kan frånvaron av balanserad 
hållbarhetsredovisning till viss del förklaras av att företagen inte har några direkta krav på 
sig från regeringen då de inte är statligt ägda. Vi tolkar det faktum att 
branschorganisationen Svensk kollektivtrafik prioriterar miljöfrågan högt tyder på att 
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övriga aspekter inom hållbar utveckling inom de undersökta bolagen inte påverkas i lika 
stor utsträckning som miljön och därför kommer i andra hand eller inte alls.  
 
5.2 Hur hållbarhetsredovisar företag i dagsläget? 
 
Samtliga bolag redovisar sin påverkan på omgivningen med hjälp av nyckeltal och som 
komplement till dessa finns påverkan beskriven med hjälp av ord. Berkeley et al. (2003) 
menar att utvecklingen av nyckeltal ska byggas på företagens huvudintressenters 
förväntningar. Det är tydligt att flera av nyckeltalen är baserade på intressenternas 
förväntningar eftersom företagen mäter bland annat samhällsnyttan ur ett ekonomiskt 
perspektiv, kundnöjdheten, diverse aspekter hos medarbetarna och utsläpp av koldioxid.  
Brunsson och Jacobsson (1998) argumenterar för att standarder är ett effektivt verktyg för 
informationsöverföring och att de kan bidra med någon form av bästa utförande, bidra till 
jämförbarheten mellan företagen och öka trovärdigheten. 
Apoteket och Sveaskog redovisar båda arbetet med hållbar utveckling i en separat 
hållbarhetsredovisning innehållande de olika aspekterna av hållbar utveckling (ekonomi, 
miljö och sociala aspekter), med nyckeltal och beskrivning av företagens påverkan i ord. 
Apotekets hållbarhetsredovisning är dessutom upprättad efter GRIs riktlinjer. Båda 
företagen har fått verksamheten certifierad enligt ISO 14001 och arbetar aktivt enligt de 
regler det innebär. 
De undersökta företagen har utvecklat klimat- och miljömål som de strävar mot. Arbetet 
med miljöfrågor grundar sig dels på internationella standarder som ISO, men också på 
lokala och regionala riktlinjer som de olika kommunernas miljöpolicies och 
branschorganisationen Svensk kollektivtrafiks miljöprogram. 
De största bolagen har speciella avdelningar som tar hand om miljörelaterade frågor och 
SL och Skånetrafiken har fått verksamheten certifierad enligt ISO 14001. Även om 
Västtrafik inte fått certifieringen så tar de ändå hänsyn till ISOs riktlinjer i sitt arbete med 
miljöfrågor. Det som är gemensamt för bolagen är att alla redovisar verksamhetens 
miljöpåverkan eller arbetet med miljöfrågor i separata dokument och/eller direkt i 
årsredovisningen.  
Flera av de undersökta bolagen har separata avdelningar för personalfrågor och 
redovisningen av dessa sker i bolagens årsredovisningar eller i separata personalbokslut.  
Sociala aspekter inom hållbar utveckling som inte avser den egna personalen behandlas 
eller tas om hand av om olika avdelning, bland annat avdelningar för hållbar utveckling, 
miljö och marknadsföring. SL och Västtrafik arbetar enligt internationella riktlinjer så som 
FNs Global Compact, FNs barnkonvention och även nationella riktlinjer som Svensk 
kollektivtrafiks rekommendationer. Alla bolagen arbetar mer eller mindre enligt nationella 
riktlinjer eller har i alla fall som mål att göra det i framtiden. 
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5.3 Vilka aspekter inom hållbar utveckling redovisar företagen? 
 
Apoteket och Sveaskog redogör under det ekonomiska perspektivet för samhällsnyttan av 
verksamheten. Apoteket redovisar här bland annat försörjning av läkemedel, besparingar i 
form av utbyten av likvärdiga läkemedel mot billigare alternativ och utbetalningar av 
skadestånd i form av försäkringspremier. Sveaskog redogör för samhällsnyttan till 
exempel i form av värdet och volymen av biobränsleleveranser och prognostiserade 
fördelar från framtida vindkraftverk. 
Redovisningen av de ekonomiska aspekterna utöver det lagstadgade (finansiella rapporter 
i form av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys) är i huvudsak den 
redovisade samhällsnyttan med kollektivtrafiken ur ett ekonomiskt perspektiv. Här menas 
framför allt de besparingar i form av merkostnader som samhället skulle vara tvunget att 
ha utan en kollektivtrafik. Potentiella merkostnader kvantifieras endast i Västtrafiks 
dokumentation, där de uppger att de kunnat mäta den med hög säkerhet. Redovisning av 
samhällsnyttan går att hitta i form av ord hos alla de undersökta aktörerna. Bolagens 
utveckling redogörs för i samtliga fall med hur många resenärer de har, eftersom detta 
direkt påverkar bolagens ekonomi i form av intäkter från biljettförsäljning. 
 
Apoteket och Sveaskog redovisar direkt och indirekt miljöpåverkan med hjälp av 
koldioxidutsläpp från verksamheten och dess kringverksamheter (transporter och dylikt). 
Apoteket redovisar dessutom bland annat avfall från läkemedel och antal återlämnade icke 
förbrukade läkemedelsförpackningar. Sveaskog redogör dessutom för exempelvis 
företagets användning av fossila bränslen. 
Ett mål som är gemensamt för kollektivtrafiken är att öka marknadsandelen för 
kollektivtrafiken, något som har en positiv effekt på miljön och klimatet i och med att 
kollektivt resande har mindre miljöpåverkan i form av miljöfarliga utsläpp per 
personkilometer än bilresande. Ett annat gemensamt mål är utfasningen av fossila 
bränslen, alltså att de undersökta företagen inom en överskådlig framtid ska byta ut fossila 
bränslen mot förnybara drivmedel.  De operatörer som bedriver kollektivtrafik med hjälp 
av el (tåg, spårvagn med mera) har satt ett gemensamt mål som innebär att elen till 100 % 
ska komma från förnybara källor. Dessa mål är satta i form av siffror och årtal som de ska 
vara uppnådda, även om dessa varierar mellan företagen. Variationen beror bedömt på 
förutsättningar och resurser hos de olika bolagen. Vi har identifierat ett antal nyckeltal 
som verkar vara typiska för kollektivtrafiken inom mätning av miljöpåverkan. De stora 
bolagen har två gemensamma resultatindikatorer för miljöpåverkan: utsläpp av koldioxid 
och andelen levererade resor med förnybara drivmedel. 
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Apoteket och Sveaskog redovisar liknande aspekter för sin sociala påverkan. Bland annat 
redogörs för affärsetik, affärsrelationer, arbetsmiljö, kompetensutveckling, jämställdhet, 
mångfald, hälsa, produktansvar och produktsäkerhet. 
För det sociala perspektivet hos de undersökta bolagen läggs mest fokus på 
produktansvar, arbetsmiljön och mänskliga rättigheter och det är de aspekter som 
redovisas i störst utsträckning.  Bland produktansvar redovisas aspekter som kundens 
hälsa, säkerhet och trygghet, samt marknadskommunikation. De flesta av bolagen har en 
trygghetspolicy och har som övergripande mål att ständigt förbättra säkerheten och 
tryggheten. Marknadskommunikationen hos kollektivtrafiken sker i form av information 
som görs tillgänglig på ett eller annat sätt för resenärerna. Denna information sträcker sig 
från allt som har med trafikutbudet att göra till marknadsföring av kollektivtrafiken som 
ett bättre val att resa. Resultatet inom dessa områden mäts i regel med hjälp av någon 
form av nöjdkundindex. Arbetsmiljörelaterade uppgifter hittar man i bolagens 
årsredovisningar eller separata personalbokslut där de beskriver de arbetsförhållanden 
som råder inom företaget med fokus på arbetsvillkor, hälsa, jämställdhet och 
kompetensutveckling. Resultatindikatorer som används i de flesta fall är: antal anställda, 
ålderstruktur, andel av män och kvinnor samt löner och andra ersättningar. Undantag är 
Skånetrafiken där vi inte hittade några upplysningar om dessa faktorer samt 
Karlstadsbuss, vars personalredovisning ingår i kommunens personalbokslut och inte gick 
att särskilja. Inom området mänskliga rättigheter ligger gemensam fokus på jämställdhet i 
kollektivtrafiken genom att kunna erbjuda resmöjligheter för alla. Dessutom har bolagen 
för avsikt att i den mån det är möjligt i framtiden ställa hårdare sociala krav på 
entreprenörerna. I vissa fall görs redan detta. Redovisningen kring mänskliga rättigheter i 
övrigt, korruption och liknande är väldigt begränsad och i många fall obefintlig. Den 
redovisning som finns är i regel presenterad i form av ord. Med tanke på kontexten (det 
svenska samhället, dess lagar och normer) är detta möjligtvis något det redan ställs höga 
krav på och därför kan tas för givet, i alla fall på den svenska marknaden.  
 
5.4 Hur kan företagen utveckla sin redovisning av hållbar utveckling? 
 
Apoteket redovisar enligt GRI i dagsläget och Sveaskog kommer att redovisa enligt GRI i 
framtiden, vilket tyder på att de redan utvecklar och har utvecklat sitt 
hållbarhetsredovisande. 
Vi har med hjälp av undersökningen varken kunnat utesluta eller styrka att GRI är ett 
aktuellt alternativ för framtida hållbarhetsredovisning inom kollektivtrafiken. Vi ser 
däremot att det finns ambitioner att utveckla hållbarhetsredovisningen i sin helhet och att 
företagen dessutom har förutsättningar för detta eftersom samtliga undersökta bolag har 
delar av hållbarhetsredovisning i sina offentliga dokumentationer. Företagen arbetar 
mycket med att utveckla sitt arbete med hållbar utveckling men fokus ligger mer på 
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genomförandet än redovisningen av detta och dessutom är ambitionerna inte lika höga 
inom samtliga delar av arbetet med hållbar utveckling.  
Vi inte lyckats identifiera hur företagen själva vill utveckla sin redovisning av hållbar 
utveckling och därför kommer denna fråga att hanteras i våra slutsatser. Slutsatser kring 
detta kommer i huvudsak att bygga på de möjligheter vi identifierat för framtida 
hållbarhetsredovisning. 
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6. Slutsatser 
 
Våra slutsatser är baserade på de uppfattningar och intryck vi fått av resultatet av undersökningen. Med 
hjälp av analysen och den jämförande bild den skapat har vi kunnat dra de slutsatser som presenteras i 
kapitlet. 
 
6.1 Varför hållbarhetsredovisar företag?  
 
En första slutsats som vi kunnat dra av vår undersökning är att hållbarhetsredovisning i 
sin fulla form, alltså i form av en helintegrerad hållbarhetsredovisning inte existerar i 
något av de undersökta bolagen. Anledningarna till detta varierar, eftersom bolagen har 
olika resurser och kunskap kring redovisning av fenomenet. En annan tänkbar anledning 
till att redovisandet ligger på olika nivåer är den nöd som är gällande på området, vad som 
helt enkelt fordras av omgivningen. Undersökningen har visat att i en större stad där det 
genomförs ett större antal resor är kraven på och behovet av en hållbar kollektivtrafik och 
redovisandet av denna också större. Graden av det ömsesidiga beroendet mellan 
kollektivtrafiken och det omgivande samhället verkar spela in på viljan att engagera sitt 
företag i hållbar utveckling och redovisa detta. 
 
6.2 Hur hållbarhetsredovisar företag i dagsläget? 
 
Inget av bolagen i undersökningen använder sig av GRIs riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning och av alla rekommenderade resultatindikatorer enligt GRIs 
riktlinjer används endast ett fåtal. Det som är mest redovisat inom bolagen är 
miljöaspekterna och de nyckeltal som används enligt de standarder de arbetar med (ISO 
och Svensk kollektivtrafiks riktlinjer) går att känna igen även i GRIs riktlinjer. Vi har 
bildat oss uppfattningen att standarder inte är några revolutionerande helt nya 
uppfinningar, utan snarare är utvecklingar av gamla standarder och tidigare arbete på 
området som standarden avser. Detta gör att det i flera fall går att känna igen GRIs 
riktlinjer även om ett företag arbetar enligt andra riktlinjer med sitt redovisande av de 
olika aspekterna inom hållbarhetsredovisning. 
 
6.3 Vilka aspekter inom hållbar utveckling redovisar företag? 
 
Redovisningen av sociala aspekter är långt ifrån heltäckande och där ser vi den största 
förbättringspotentialen. Som det ser ut nu ligger fokus på personalen, kunderna och 
entreprenörerna det vill säga intressenterna i den omedelbara omgivningen.  Med tanke på 
systemet med entreprenörer tror vi att viljan av att redovisa personalfrågor minskar. I 
dagsläget ställs krav på entreprenörerna vad avser miljöaspekterna, men de sociala kraven 
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är under utveckling. Därför bör bolagen ställa krav på sina entreprenörer och deras 
redovisning av sociala aspekter, som de sedan enkelt kan inkludera bland den egna 
informationen om de sociala aspekterna i en framtida hållbarhetsredovisning. Vi tycker att 
eftersom bolagen ansvarar för kollektivtrafiken i området, ska de även ansvara för 
verksamhetens påverkan på omgivningen och rapporteringen av denna. Även om bolagen 
inte framställer all information, så bör det i alla fall vara de som distribuerar den. 
 
6.4 Hur kan företag utveckla sin redovisning av hållbar utveckling? 
 
En slutsats vi kunnat dra av ovanstående är att det helt klart finns potential för bolagen att 
utveckla och börja arbeta med en helintegrerad hållbarhetsredovisning enligt tillämpliga 
delar av GRIs riktlinjer.  
Med tanke på den resurs som GRIs riktlinjer utgör, regeringens riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning inom statligt ägda bolag och det arbete som bolagen redan gör och 
dessutom redovisar, har vi dragit slutsatsen att det finns goda förutsättningar för 
kollektivtrafiken i Sverige att hållbarhetsredovisa på ett mer enhetligt, balanserat och 
ändamålsenligt sätt. Som vi ser det så ligger miljöredovisning redan i tiden och ett steg 
före hållbarhetsredovisandet, eftersom det används i stor utsträckning då miljöredovisning 
är lagstadgat via årsredovisningslagen och i vissa fall enligt miljöbalken. Nästa steg i 
utvecklingen kommer troligtvis att vara att ta hänsyn till de övriga aspekterna inom 
hållbarhetsredovisning (ekonomi och sociala aspekter) i större utsträckning, så att fokus 
fördelas jämnt på de tre perspektiven.  
Ett sätt för de undersökta bolagen att utveckla sin hållbarhetsredovisning är att 
sammanställa de delar av hållbarhetsredovisning som redan finns till ett dokument och 
sedan komplettera detta med lämpliga delar av GRIs ramverk. 
 
6.5 Slutdiskussion och förslag till fortsatt forskning 
 
Som vi ser det så bidrar denna uppsats med en bild av verkligheten inom utvalda delar av 
den svenska kollektivtrafiken, med avseende på redovisningen av hållbar utveckling. 
Dessutom ger den en insyn i flera av möjligheterna för hållbarhetsredovisning i dagsläget 
och i framtiden. Vi är väl medvetna om att om denna undersökning skulle kunna göras 
igen av andra personer, skulle den inte generera exakt samma resultat som vi gjort. I stor 
utsträckning är resultatet baserat på våra tolkningar och ett intressant scenario skulle vara 
att andra personer gör en liknande undersökning för att se vilka resultat det skulle 
generera. De undersökta bolagen har ingen balanserad hållbarhetsredovisning i dagsläget 
men vi har identifierat en potential för att utveckla detta. En intressant fråga för fortsatt 
forskning skulle vara att se hur detta har utvecklat sig under de närmaste åren och alltså 
göra en liknande undersökning igen om ett par år. En annan intressant fråga skulle vara 
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att se hur de statligt ägda bolagen har klarat av utmaningen med hållbarhetsredovisning 
enligt GRIs riktlinjer. 
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Bilaga - Underlag för intervjuerna 
 
Även om båda intervjuerna hade en väldigt öppen struktur, fanns det vissa frågor som vi 
ställde. De frågor vi ställde i intervjuerna var följande: 
 

• Vad innebär hållbar utveckling för det aktuella företaget? 
• Hur viktigt är hållbar utveckling för det aktuella företaget? 
• Hur redovisar företaget arbetet med och resultatet av arbetet med hållbar 

utveckling? 
• Vilka standarder, om några, redovisar företaget enligt? 
• Hur fungerar styrningen av hållbar utveckling, vilka har ansvar? 
• Vad ligger mest fokus på: ekonomi, miljö eller sociala aspekter? 
• Vad finns det för dokumentering kring hållbar utveckling hos företaget? 
• Vilka nyckeltal, om några, används vid redovisning av hållbar utveckling? 
• Vilka är företagens intressenter och vad har dessa för krav? 
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