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Sammanfattning 

 

I dagens samhälle där vi förbrukar allt mer resurser har frågorna om hur vi ska göra för att få 

en hållbar utveckling blivit allt viktigare. Det finns ett stort intresse för dessa frågor och 

många ställer krav på företagen att ta ansvar för sin påverkan på samhället och att arbeta för 

en hållbar utveckling. Detta har lett till att många företag idag arbetar med och även redovisar 

hur de arbetar med ansvars- och hållbarhetsfrågor.  Regeringen har ställt kravet att alla 

statliga bolag från och med räkenskapsåret 2008 ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt 

Global Reporting Initiative (GRI). GRI är ett ramverk för hållbarhetsredovisning som kan 

användas som ett verktyg för att redovisa, utveckla och styra hålllbarhetsarbetet med. Syftet 

med denna studie är att undersöka om företag använder GRI som ett verktyg för att förbättra 

hållbarhetsarbetet samt hur företagen använder det. Studien genomfördes som en fallstudie 

där kvalitativ data samlades in genom intervjuer. Datainsamlingen bestod främst av intervjuer 

med de hållbarhetsansvarige på fyra företag i Stockholm.  

Genom studien kunde slutsatsen dras att de fyra undersökta företagen inte använder GRI som 

ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet i direkt mening. Däremot använder företagen 

GRI indirekt då ramverket behandlar områden som företagen redan har arbetat med. 

Hållbarhetsredovisningen används främst som ett renodlat redovisningsverktyg. En trolig 

förklaring till detta är att företagen redan hade väl utvecklade hållbarhetsarbeten samt att 

företagen såg svårigheter med att arbeta med GRI. En möjlig förklaring kunde även finnas i 

anledningarna till att företagen började använda GRI. Studien visade att företagen hade 

svårigheter med att urskilja vad som lett till en viss förändring, vilket gjorde det svårt för dem 

att veta om GRI var orsaken till den. En annan slutsats som kunde dras var att 

hållbarhetsredovisningen inte lett till många och stora konkreta förändringar i företagen. De 

förändringar som gick att urskilja var vissa förändringar i de interna rutinerna, ändrat fokus 

på hållbarhetsfrågorna och bättre struktur på hållbarhetsredovisningen. Genom studien kunde 

även slutsatsen dras att inget av företagen direkt använde indikatorerna som utgångspunkt för 

hållbarhetsarbetet. Samtliga företagen använde sig av olika styrtal och nyckeltal som de redan 

innan GRI tagit fram och arbetat med. En del av dessa var desamma som vissa indikatorer 

vilket innebar att indikatorerna indirekt blev en utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. Slutligen 

kunde slutsatsen drag att företagen använder hållbarhetsredovisningen i andra former än som 

ett verktyg för att utforma hållbarhetsarbetet,  så som att lyfta hållbarhetsfrågorna på 

företaget. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I och med att utvecklingen går framåt och det allmänna välståndet ökar lever vi idag i ett 

samhälle där vi har en ökad konsumtion. Det betyder att vi förbrukar allt mer resurser och 

eftersom jordens resurser är begränsade riskerar de att utarmas. Under början av 90-talet höll 

FN en miljö- och utvecklingskonferens i Rio där en ramkonvention accepterades som sedan 

trädde i kraft år 1994. Konventionen är global och innebär att parterna ska vidta olika 

åtgärder för att förhindra klimatförändringen.
1
 Frågorna om hur vi ska göra för att få en 

långsiktigt mer hållbar utveckling har blivit allt mer viktiga. Att tänka långsiktigt och att 

arbeta hållbart med jordens resurser främjar både den ekonomiska och den sociala 

utvecklingen.
2
 Definitionen av hållbar utveckling är enligt Brundtlandrapporten som 

publicerades vid FN:s världskonferens år 1987;  

 

"... en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".
3
  

 

Det finns ett stort intresse för hur företagen tar ansvar för sin påverkan på samhället och hur 

de arbetar mot att skapa en hållbar utveckling. Begreppet Corporate Social Responsibility 

(CSR) översätts till svenska som ”företagens sociala ansvar” eller ”företagens 

samhällsansvar”.
4
 CSR ska innebära att företaget tar sitt ansvar för mänskliga rättigheter, 

arbetsrättsprinciper och den miljömässiga påverkan som deras verksamhet har på 

omgivningen.
5
 Många stater driver frågor som rör CSR och även FN har engagerat sig i detta, 

bland annat med initiativet Global Compact som lanserades år 2000.
6
 Sverige är ett av de 

länder som länge varit ledande inom CSR-frågor.
7
 

 

                                                 
1
 Naturvårdsverket, Klimatkonventionen och kyotoprotokollet, hämtad 2012-12-27, 

http://www.naturvardsverket.se/Start/EU-och-Internationellt/Internationella-

miljokonventioner/Klimatkonventionen-och-Kyotoprotokollet/. 
2
 Naturvårdsverket, hämtad 2012-12-27, http://www.naturvardsverket.se/.  

3
 Bruntlandsrapporten, hämtad 2012-11-15, http://www.regeringen.se/sb/d/1591. 

4
 M Grafström, P Göthberg & K Windell, CSR: Företagsansvar i förändring, Liber AB, Malmö, 2008. 

5
 Svenskt Näringsliv, CSR - Ansvarsfullt företagande, hämtad 2012-11-15, 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/csr-ansvarsfullt-foretagande_12246.html. 
6
 M Grafström, P Göthberg & K Windell, CSR: Företagsansvar i förändring. 

7
 KPMG, Hållbarhet ökar starkt globalt, hämtad 2012-12-27, http://www.kpmg.com/se/sv/kunskap-

utbildning/nyheter-publikationer/pressmeddelanden/pressmeddelanden-2011/sidor/hallbarhetsredovisning-

okar.aspx. 

http://www.regeringen.se/sb/d/1591
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Många intressenter i företagens omgivning ställer krav på företagen att arbeta med hållbarhet 

samt socialt ansvar och det kan även ses som en förutsättning för internationella affärer. Detta 

har lett till att det idag är många företag som på olika sätt arbetar med och även redovisar hur 

de arbetar med ansvars- och hållbarhetsfrågor.
8
 Den svenska regeringen beslutade i november 

2007 att alla svenska statliga bolag från och med räkenskapsåret 2008 skulle upprätta en 

hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI).
9
 

 

GRI är en organisation som strävar mot en hållbar utveckling och som tagit fram ett ramverk 

för hållbarhetsredovisning, vilket används av företag världen över. Syftet med ramverket är 

att det ska användas av företag för att redovisa och utveckla hållbarhetsarbetet. GRI menar att 

för att nå en hållbar utveckling måste företagen sätta upp mål, mäta prestationer och integrera 

hållbarhetsstrategier i företagens kärnverksamhet, vilket de med ramverket kan göra. 

Organisationen har även som mål att genom redovisningen öka transparensen och 

möjligheten att kommunicera hållbarhetsarbetet samt att öka jämförbarheten mellan företagen 

både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
10

 

 

Syftet med kravet på de statliga bolagen att hållbarhetsredovisa var enligt Regeringen att de 

statliga företagen skulle bli ett föredöme för att driva arbetet med hållbarhet framåt. För att se 

vilka effekter kravet på hållbarhetsredovisning haft på hållbarhetsarbetet utfördes det på 

Regeringens begäran en undersökning under åren 2009 och 2010 som heter ”Effekterna av 

hållbarhetsredovisning” och publicerades av Regeringskansliet i september 2010. 

Undersökningen visade att riktlinjerna om hållbarhetsredovisning främst ledde till 

förbättringar i hur företagen rapporterade och redovisade hållbarhetsfrågor och inte i lika hög 

grad till att stärka och förbättra hållbarhetsarbetet i praktiken. Däremot menade författarna till 

studien att kunskapen och medvetenheten kring hållbarhetsfrågorna hade ökat i vissa företag, 

vilket författarna tolkade som ett första steg i en viktig förändring.
11

 

 

Hållbarhetsredovisningen kan användas i utvecklingen av hållbarhetsarbetet genom att 

tydliggöra vad företagen ska ta ansvar för, hur det ansvaret ska mätas och vilka mål företaget 

                                                 
8
 KPMG, Hållbarhet ökar starkt globalt. 

9
 T Borglund, M Frostensson & K Windell, Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna 

av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag. Regeringskansliet, september 2010, 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/152350. 
10

 GRI:s hemsida, hämtad 2012-11-14,https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx. 
11

 T Borglund, M Frostensson & K Windell, Effekterna av hållbarhetsredovisning. 
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ska ha i sitt hållbarhetsarbete.
12

 På det sättet kan företag använda ramverket som ett verktyg 

för att styra hållbarhetsarbetet.
13

 Men använder sig företag utav hållbarhetsredovisningen på 

detta sett? Vi vill i denna studie undersöka om företag använder hållbarhetsredovisningen 

som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet och hur de gör det. 

1.2 Problemformulering 

Använder företagen GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet? 

- Har det skett någon konkret förändring i det praktiska hållbarhetsarbetet som kan 

kopplas direkt till hållbarhetsredovisningen? 

- Används GRI-indikatorer som utgångspunkter i hållbarhetsarbetet? 

- Används hållbarhetsredovisningen i någon annan form för utformningen utav 

hållbarhetsarbetet? 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om företag använder GRI som ett verktyg för att förbättra 

hållbarhetsarbetet samt hur företagen använder det. 

1.4 Begreppsförklaring 
Begreppet ”verktyg” används i denna studie för att förklara att företag använder 

hållbarhetsredovisningen, enligt GRI:s ramverk, som utgångspunkt i styrningen av 

hållbarhetsarbetet. Att hållbarhetsredovisningen används i utvecklingen av hållbarhetsarbetet 

genom att tydliggöra vad företagen ska ta ansvar för, hur det ansvaret ska mätas och vilka 

mål företaget ska ha i sitt hållbarhetsarbete. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa studien till stora företag i Sverige.  

                                                 
12

 GRI:s hemsida. 
13

 T Borglund, M Frostensson & K Windell, Effekterna av hållbarhetsredovisning. 
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2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

I inledningen av studien söktes information inom ämnet hållbarhetsredovisning, då det var ett 

ämne som vi hade begränsad kunskap om. Informationen söktes i vetenskapliga artiklar, 

publicerade studier och rapporter samt böcker som behandlar ämnet hållbarhetsredovisning. 

Internetsidor som användes var bland andra GRI:s hemsida, FAR som är 

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare samt regeringens hemsida. När vi var mer 

belästa inom området började vi att göra urvalet. Information om företagen samt deras 

hållbarhetsredovisningar hämtades från respektive företags hemsida eller via GRI:s hemsida 

där flera av företagen valt att lägga upp sina hållbarhetsredovisningar. 

 

För att besvara frågeställningen och studiens syfte valde vi att utföra en fallstudie. En 

fallstudie utförs på en eller ett fåtal undersökningsenheter inom en specifik inramning,
14

 som 

i denna studie var hållbarhetsredovisning enligt GRI:s ramverk. Avsikten med att studera ett 

fåtal företag var att få insikt i hur respektive företag använder ramverket samt vad de har för 

erfarenheter och tankar kring det.  

2.2 Urval 

För att begränsa antalet företag som kunde ingå i undersökningen valde vi endast bland stora 

svenska företag som redovisar enligt GRI. Definitionen stora företag är den enligt 

Årsredovisningslagen (ÅRL): företag som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

överskridit två av följande tre kriterier: har mer än 50 anställda, en balansomslutning som har 

uppgått till mer än 40 mkr och en nettoomsättning som har uppgått till mer än 80 mkr.
15

 Även 

en geografisk avgränsning gjordes till Stockholm då många företag har sina huvudkontor där.  

 

Eftersom studiens avsikt inte var att göra några generaliseringar användes inte någon 

statistisk urvalsprocess. Urvalet gjordes från GRI:s hemsida, där det finns ett register på 

företag som redovisar enligt GRI. Totala var det 42 företag som uppfyllde de valda 

kriterierna; stort företag i Sverige som redovisar enligt ramverket G3. Av dessa 42 företag 

hade 33 stycken kontor i Stockholm. Vi började ta kontakt med dessa företag via telefon och 

                                                 
14

 M Denscombe, Forskningshandboken, 2 uppl, Studentlitteratur, Lund, 2009. 
15

 Rättsnätet: ÅRL 1995:1 554 § 3, hämtad 2012-11-15,http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951554.htm. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951554.htm
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bad att få prata med den hållbarhetsansvarige. De första fyra företag vars hållbarhetsansvarig 

var villig att ställa upp på en intervju kom att ingå i studien. Dessa fyra företag blev således 

Green Cargo, Riksbyggen, Sveaskog och Systembolaget. 

2.3 Val av metod  

Det finns två tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig forskning; kvantitativ och 

kvalitativ. I kvantitativ forskning tenderar man att utgår främst från siffror som kan mätas och 

analysera med hjälp av statistiska metoder. Forskning som har utgångspunkt i kvalitativa 

tillvägagångssättet tenderar att utgå från data i form av ord snarare än siffror, vilket lämpar 

sig i undersökningar där man vill beskriva och förklara något i ett sammanhang.
16

 

Tillvägagångssättet för denna studie är kvalitativ. 

Det finns huvudsakligen fyra metoder inom samhällsforskning som man kan använda för 

insamling av data och dessa är frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga källor.
17

 

För att på bästa sätt kunna besvara syftet med denna studie valde vi att samla in data främst 

genom att utföra intervjuer, men även via skriftliga källor så som företagens 

hållbarhetsredovisningar. 

2.4 Intervjuerna 

Intervjuer genomfördes med den person som var huvudansvarig för hållbarhetsarbetet på 

varje företag, denna person kallas i studien för hållbarhetsansvarig. Valet att intervjua dessa 

personer var för att få en bra inblick i hur företagen arbetar med hållbarhetsfrågorna och vi 

bedömde att denna person hade bäst kännedom om detta. Tidpunkten för intervjuerna 

bokades i förväg via telefon eller mail och genomfördes på respektive företag. Utöver dessa 

intervjuer genomfördes kortare telefonintervjuer med tre andra anställda på respektive 

företag. Personerna som valdes för dessa intervjuer arbetade samtliga på företagens kontor, 

de som vi besökte, samt hade en mer övergripande roll på företaget inom avdelningar så som 

ekonomi, inköp, försäljning, information och HR. Syftet med dessa intervjuer var för att se 

hur hållbarhetsarbetet var integrerat i övriga företaget. Vi ville även ta reda på om personerna 

hade kännedom om företagets hållbarhetsarbete i allmänhet.  

 

Intervjuerna med de hållbarhetsansvarige genomfördes av båda forskarna och spelades in. En 

av forskarna ställde frågorna under intervjun och den andra förde anteckningar.  För att 

                                                 
16

 M Denscombe, Forskningshandboken. 
17

 Ibid. 
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säkerhetsställa att få med allt som sägs under en intervju är det bra att spela in intervjun samt 

att föra anteckningar, om tekniska problem skulle uppstå. Att använda sig av inspelning är 

även bra då man som forskare kan ägna hela sin uppmärksamhet åt den som intervjuas.
18

 

Ytterligare en fördel med att spela in intervjun är att man får med informanternas egna ord.
19

 

Det är även bra att så snart som möjligt efter datainsamling renskriva data för att minska 

sannolikheten att man glömmer eller kommer ihåg fel.
20

 I nära anslutning till varje intervju 

överfördes därför det inspelade ljudmaterialet till pappersform och stämdes av mot de egna 

anteckningarna. Utifrån det renskrivna materialet gjordes sedan en sammanställning av data 

utifrån studiens frågeställningar. Telefonintervjuerna genomfördes av en av forskarna som 

under intervjun förde kortare anteckningar över vad respondenten svarade. När de tre 

intervjuerna för varje företag var klara sammanställdes alla svar i ett gemensamt dokument.  

2.4.1 Intervjuernas utformning 

I genomförandet av intervjuerna användes strukturerade frågor som respondenterna fick 

besvara fritt, det vill säga öppna frågor där inga svarsalternativ gavs, eftersom respondenterna 

då kan utveckla sina svar och uppmuntras tala mer utförligt.
21

  

 

Intervju med hållbarhetsansvarig 

Inför intervjuerna med de hållbarhetsansvarige sammanställdes en intervjuguide anpassad till 

respektive företag. Intervjuguiden, se bilaga 1, utformades enligt Monica Dalens beskrivning 

om hur man utarbetar en intervjuguide i boken ”Intervju som metod”.
22

 Vi utgick från 

studiens huvudfråga och underliggande frågeställningar och utformade utifrån dessa olika 

områden med frågor som passade in i dessa teman. De områdena som formulerades var: 

Allmänna frågor, Det praktiska arbetet efter införandet av GRI, och Styr GRI indikatorerna 

hållbarhetsarbetet. Vi formulerade även specifika frågor riktade till varje företag efter deras 

sociala och miljömässiga indikatorer. Dessa frågor formulerades efter att ha läst igenom varje 

företags hållbarhetsredovisningar från år 2008 till år 2011 och frågorna vi ställde var på det 

som vi ansåg var i fokus på företaget samt om större förändringar som skett. 

Intervjufrågorna formulerades enligt Monica Dalens kriterier för utformning av frågor som är 

att de ska vara klara och tydliga samt inte ledande.
23

  

                                                 
18

 A Ryen, Kvalitativ intervju, Liber Ekonomi, Malmö, 2004. 
19

 M Dalen, Intervju som metod, Gleerups Utbildning AB, Malmö, 2008. 
20

 A Ryen, Kvalitativ intervju. 
21

 M Denscombe, Forskningshandboken. 
22

 M Dalen, Intervju som metod.  
23

 Ibid. 



7  

Vidare använde vi ”områdesprincipen” som innebar att vi började ställa frågor som låg i 

utkanten av vår huvudfråga och i förhållandet till det mest centrala i undersökningen.
24

 

Intervjun inleddes med ett antal allmänna frågor för att den intervjuade skulle känna sig 

bekväm och få en mjukstart inom området som intervjun behandlade. Dessa frågor gick inte 

direkt att koppla till problemformuleringen men kunde ge viktig information för att förklara 

företagens svar samt för att sätta svaren i ett sammanhang. Frågorna om det praktiska arbetet 

och hur indikatorerna användes ställdes för att direkt kunna besvara underfrågorna i studiens 

problemformulering och för att tillsammans kunna besvara studiens huvudfråga. Först på 

slutet av intervjun ställdes huvudfrågan ”Använder ni GRI som ett verktyg för att förbättra 

hållbarhetsarbetet”. Denna ställdes sist då det annars fanns en risk att resten av intervjun 

skulle färgas av att företaget var medvetna om vad studiens huvudfråga var.    

 

Telefonintervjuerna 

Utformningen av frågorna till telefonintervjuerna gjordes på liknande sätt som till de 

hållbarhetsansvarige. Intervjuguiden, se bilaga 2, bestod av åtta korta frågor där de fem första 

ställdes till samtliga företag för att ta reda på deras allmänna kunskap om hållbarhetsarbete. 

Tre specifika frågor formulerades till vart och ett av företagen efter de svar vi fått i intervjun 

med den hållbarhetsansvarige. Med dessa frågor ville vi få en uppfattning om hur integrerade 

hållbarhetsfrågorna var på företagen. 

2.5 Analysmetod 

För att kunna besvara studien måste den data som samlas in bearbetas och sorteras på ett sätt 

som möjliggör för en analys. Analysdelen avser att koppla ihop den teoretiska referensram 

som presenteras i studien med de data som samlats in.
25

 För att förbereda data för analys 

sammanställdes alla intervjuer efter samma områden som intervjuguiden var uppbyggd efter. 

För att bli förtrogen med den insamlade data lästes sammanställningarna för alla företag för 

att se om det fanns likheter och skillnader i deras svar samt om kopplingar kunde göras, då 

man genom att läsa om data många gånger kan fördjupa sig i detaljerna av vad som sades 

under intervjuerna.
26

 Analysen delades upp efter studiens problemformuleringar där de data 

som belyste samma område och kunde förklaras med samma teori analyserades i grupp. 

                                                 
24

 M Dalen, Intervju som metod. 
25

 M Denscombe, Forskningshandboken. 
26

 Ibid. 
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Vidare ledde analysen till den avslutande delen i studien där vi drog slutsatser och förde en 

diskussion kring vad vi kom fram till. 

 

I insamling och bearbetning av kvalitativ data har forskaren en viktig roll. Det är viktigt att 

forskaren vid sammanställning av resultat och analys av kvalitativ data drar slutsatser 

förankrade i just data och inte utifrån egna tolkningar.
27

 Vi har därför varit noggranna med att 

hela tiden gå tillbaka till de rådata som samlats in när vi analyserat och dragit slutsatser.  

2.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet avser i vilken grad studien är trovärdig och tillförlitlig. Med 

trovärdighet menas att data och insamling av data är korrekt och lämplig för att besvara 

studiens frågeställning. Med tillförlitlighet menas att mäta det som avser att mätas och att det 

sker på ett neutralt sätt så att man skulle få samma resultat om studien genomfördes igen.
28

 

 

Validiteten  

Valet att genomföra en fallstudie med intervjuer som metod anser vi ökar studiens 

trovärdighet. Genom att frågorna ställdes direkt till företagen kunde vi ta reda om dessa 

företag använde ramverket som ett verktyg och hur de använde det. Intervjuerna genomfördes 

efter en intervjuguide som utformades så att företagens svar skulle kunna besvara studiens 

frågeformuleringar.  

För att försäkra att all data samlades spelades intervjuerna in. Efter att varje intervju 

sammanställts skickades dessa till respektive företag, med undantag för Riksbyggen som inte 

bad om detta. Det innebär att företagen, med undantag från Riksbyggen, själva kontrollerade 

att de data som samlats in var korrekt. Systembolaget skickade tillbaka intervjun med en del 

ändringar där det var otydligt och fanns risk för missförstånd. Ändringarna påverkade inte 

studiens resultat. 

 

De teorier som presenteras och som har använts i analysen av data är väl etablerade inom 

forskningsvärlden. Dessa passar för att förklara studiens frågeställning vilket vi anser ökar 

studiens validitet. 

 

                                                 
27

 M Denscombe, Forskningshandboken. 
28

 Ibid. 
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Valet att intervjua de hållbarhetsansvarige på företagen anser vi ökar svarens trovärdighet då 

denne person var väl insatt inom ämnet hållbarhet på företaget. Vid insamling av data genom 

intervjuer kan det vara svårt att kontrollera att det som respondenten svarar är riktigt. Dock 

kan man genom att kontrollera svaren med andra källor öka validiteten.
29

 Genom att intervjua 

ytterligare personer på varje företag har vi till viss grad kunnat verifiera att det den 

hållbarhetsansvarige svarade var förankrat i resten av företaget.  

 

Företagen som vi valde att ha med i studien hade alla redovisat enligt GRI:s ramverk i flera år 

och bedömdes vara väl insatta i ramverket därför ansåg vi dem lämpliga för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Viktigt att framföra är att de resultat och slutsatser som vi kom fram 

till i denna studie helt baserades på dessa företag då vi inte haft som avsikt att på något sätt 

generalisera resultaten över andra företag.  

 

Reliabiliteten  

För att öka studiens tillförlitlighet utformades intervjufrågorna noggrant så att vi med 

företagens svar kunde besvara studiens frågeställningar, vilket vi anser att vi kunde göra. För 

att företagen skulle svarade så öppet och utförligt som möjligt ställdes bland annat en del 

övergripande frågor för att indirekt få fram anledningar till varför företaget använder eller 

inte använder hållbarhetsredovisningen som ett verktyg. Genom att ställa frågor där företaget 

och GRI separerades möjliggjorde vi att företaget kunde tala mer öppet om GRI då de inte 

riskerade att kritisera det egna hållbarhetsarbetet. Vidare ställdes huvudfrågan till studien 

först i slutet av intervjuerna med de hållbarhetsansvariga då vi inte ville att deras kännedom 

om vårt huvudsyfte skulle påverka deras svar. Den sista frågan kan ha misstolkats då vi 

använde begreppet verktyg utan att definiera vad vi menade med det. Begreppet verktyg är i 

sig neutralt och de hållbarhetsansvariga kan ha tolkat det annorlunda än vad vi har gjort. Det 

innebär att reliabiliteten i den sista frågan blir låg. Vi anser inte att det påverkar resultatet då 

vi genom de andra frågorna kunde besvara studiens frågeställningar. 

 

Om studien skulle genomföras vid ett annat tillfälle eller med andra representanter kan svaren 

komma att skilja från de svar vi fått. Vi är medvetna om att detta sänker studiens reliabilitet 

men vi anser dock att tillförlitligheten och trovärdigheten är tillräckligt god för den period 

och de företag vi avsett att undersöka.  

                                                 
29

 M Denscombe, Forskningshandboken. 
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3. Global Reporting Initiative (GRI) 

 

"Global Reporting Initiative" (GRI) är en icke vinstdrivande organisation som arbetar mot en 

global hållbar ekonomi genom att tillhandahålla ett ramverk för hållbarhetsredovisning. 

GRI:s ramverk används över hela världen och genom det kan företag jämföra och mäta sin 

påverkan på miljön samt sina ekonomiska och sociala prestationer.
30

 

GRI bildades år 1997 av en organisation i Boston med målet att skapa ett verktyg som skulle 

göra det möjligt att mäta och säkerställa hur ett företag presterade inom ett antal miljömässiga 

områden. Detta ändrades senare till att även omfatta ekonomiska och sociala områden för 

hållbarhetsarbete. Efter att den första versionen av ramverket; G1 lanserades blev GRI en 

egen organisation. Det följdes av ramverket G2 några år senare för att år 2006 bli G3. Det 

nuvarande ramverket heter G3.1 och är en uppdaterad version av den tidigare G3.
31

 

 

GRI:s vision är att hållbarhetsredovisningen ska bli lika accepterad och standardiserad som 

den finansiella redovisningen. Syftet med hållbarhetsredovisningen är att öka transparensen, 

för att lättare se hur ett företag bidrar till en hållbar utveckling och för att kunna jämföra ett 

företag med ett annat. GRI vill att företagens och dess externa intressenters kunskaper ska 

öka i hur företagens verksamhet påverkar både miljön och samhället. Detta menar de blir 

möjligt genom en strukturerad redovisningsprocess och förhoppningen är att det även ska 

leda till en förändring mot en mer hållbar utveckling.
32

 

 

Enligt GRI finns det även flera fördelar för ett företag att hållbarhetsredovisa. Företagen får 

en ökad förståelse för risker och nya möjligheter, vilket kan spela en roll när företagen 

bestämmer strategi och affärsplaner. Företagen kan undvika att bli ställd i dålig dager av 

media då de genom att visa sina svagheter inte påverkas lika negativt som om de skulle dölja 

dessa. En annan fördel är att företag kan jämföra sig med varandra vilket kan leda till 

konkurrensfördelar. Det finns även en del externa fördelar så som bra rykte och 

varumärkeslojalitet samt att intressenter kan få en bättre och tydligare bild av företaget.
33

 

                                                 
30

 GRI:s hemsida. 
31

 GRI:s hemsida, What is GRI?, hämtad 2012-11-14, https://www.globalreporting.org/information/about-

gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx. 
32

 GRI:s hemsida, About sustainability reporting, hämtad 2012-11-14, 

https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx. 
33

 Ibid. 
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3.1 Ramverket 

GRI menar att hållbarhetsredovisning är en kontinuerlig process som innebär att mäta och 

rapportera hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor till både interna och externa 

intressenter.
34

 Ramverket G3 är uppbyggt av principer och riktlinjer som vägleder hur 

redovisningen ska utföras samt standardiserade upplysningar om vad som ska rapporteras.
35

 

 

GRI har ett antal redovisningsprinciper för att säkerhetsställa redovisningens innehåll och 

kvalitet. Alla ämnen och indikatorer som är väsentliga ska tas med i rapporten, det vill säga 

allt som har en betydande påverkan på företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala 

omgivning samt allt som kan påverka intressenternas uppfattning om företagets verksamhet. 

Företaget ska ta hänsyn till sina intressenter eftersom det är till dem hållbarhetsredovisningen 

riktar sig. Det är därför viktigt att företaget identifierar sina viktigaste intressenter. Vidare ska 

redovisningen utgå från företaget i ett större sammanhang och hur det bidrar till en hållbar 

utveckling i samhället, lokalt som globalt. Det innebär att även påverkan från andra parten i 

nära samverkan med företagets verksamhet ska redovisas, så som kunder och 

underleverantörer. Slutligen ska rapporten vara så fullständig att läsaren kan bilda en egen 

uppfattning om företagets påverkan både under den tidsperiod som rapporten avser och på 

lång sikt, exempelvis effekterna av utsläpp.
36

 

 

Redovisningens kvalitet ska säkerhetsställas genom att både negativa och positiva resultat 

presenteras för att ge en så neutral bild som möjligt. Insamlingen och bearbetningen av 

information ska vara så noggrann och tillförlitlig så att den skulle klara av en granskning av 

en oberoende part. Slutligen bör hållbarhetsredovisningen presenteras på ett tydligt och 

tillgängligt sätt för samtliga intressenter och publiceras i nära anslutning till den period den 

avser.
37

 

 

Indikatorer 

I hållbarhetsredovisningen finns det ett antal indikatorer som består av kärnindikator som 

GRI anser att alla företag ska och kan tillämpa. Tilläggsindikatorer är mer inriktade på olika 

verksamheter och olika indikatorer passar till olika företag. Det finns även ett antal 

                                                 
34

 LO Larsson & F Ljungdahl, License to operate, Ekerlids Förlag, Falun, 2008. 
35

 GRI:s hemsida, G3 guidelines, hämtad 2012-11-14, https://www.globalreporting.org/reporting/latest-

guidelines/g3-guidelines/Pages/default.aspx. 
36

 LO Larsson & F Ljungdahl, License to operate. 
37
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indikatorer som är anpassade för specifika branscher. Indikatorerna är indelade inom de tre 

kategorierna; ekonomisk, social och miljömässig prestanda. 

 Ekonomiska indikatorerna fokuserar främst på företagets kapitalflöde mellan företaget 

och dess intressenter. De visar ett företags arbete med hållbarhet, något som inte går 

att utläsa på ett bra sett genom den finansiella rapporten, samt hur företaget påverkar 

samhället utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

 Miljömässiga indikatorerna omfattar företagets indirekta och direkta miljöpåverkan. 

Den visar hur företagets verksamhet påverkar mark, luft, vatten och lokala ekosystem. 

 Sociala indikatorerna är indelade i fyra kategorier; anställningsförhållanden, 

mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar. Anställningsförhållanden 

behandlar allt från anställningsvillkor, olycksfalls statistik och sjukfrånvaro. 

Mänskliga rättigheter berör hur företagets verksamhet påverkar befolkningen där de 

är verksamma, bland annat ser man på barnarbete och diskriminering. Samhälle visar 

företagets påverkan på samhället genom samspel med olika institutioner. Företagens 

produktansvar behandlar hur de tar ansvar för de produkter de producerar och även 

om hur de marknadsför dessa.
38

 

 

Tillämpningsnivå 

GRI finns tillgängligt för alla företag och organisationer och kan enligt GRI tillämpas av alla 

företag oavsett storlek, land, verksamhet samt erfarenhet av hållbarhetsfrågor. Det finns flera 

tillämpningsnivåer; A är den högsta där alla riktlinjer och kärnindikatorer tillämpas. På nivå 

B och C redovisas ett visst antal riktlinjer och indikatorer, där nivå C är den lägst med minst 

antal indikatorer. GRI vill att företagen tydligt uppger enligt vilken nivå de redovisar och om 

hållbarhetsredovisningen genomgått en granskning av en oberoende part. Det senaste 

markeras genom ett plus-tecken efter bokstaven på den valda nivån. GRI uppmuntrar 

företagen att låta en oberoende part granska hållbarhetsredovisningen där innehållet och 

bakomliggande rapporteringssystem verifieras, vilket ökar rapportens trovärdighet.
39

 

                                                 
38
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin anses vara en "Systems-oriented Theory" vilket innebär att teorin 

influerarsamhället men även att samhället influerar teorin.
40

 Genom att ha en öppen policy 

och exponera delar av verksamheten kan ett företag påverka samhällets uppfattning av 

företagets verksamhet.
41

 

Enligt legitimitetsteorin har inte företag en medfödd rätt att existera eller att förbruka 

resurser. Ett företag kan bara existera om allmänheten anser att de är berättigad att göra detta, 

att det är så kallat legitimt. Företagets legitimitet blir därför vad samhället ger det. Genom att 

samhället anser att företaget är legitimt får företaget en rätt att använda sig utav naturens 

resurser eller anställa personal till företaget. Då företaget använder sig av och förbrukar dessa 

resurser eller anställer personal förväntas det att företaget ska ge något tillbaka till samhället. 

Fördelarna med företagets verksamhet ska därför överväga de negativa delarna, alltså 

kostnader för samhället, eftersom företaget inte har en medfödd rätt till de fördelarna de får. 

Man talar här om ett så kallat "socialt kontrakt".
42

 Detta existerar emellan företaget och delar 

av samhället, där samhället ger företaget laglig rätt och makt att använda resurser vilket i sin 

tur kan påverka exempelvis miljön negativt. I det sociala kontraktet ska företaget, som 

tidigare nämnts, se till att fördelarna överskrider dessa negativa aspekter. Därför riskerar 

företaget att inte överleva om samhället anser att det har gått emot detta kontrakt. Man 

upplöser då kontraktet genom att exempelvis konsumenterna och efterfrågan på en vara 

minskar. Villkoren i kontraktet är otydliga och kan se olika ut för olika företagsledningar.
43

  

Att ett företag är legitimt anses vara en stor resurs, men den går att påverka och manipulera.
44

 

Om ett företag anser att en speciell resurs är viktig för dem så kan de exponera delar av den 

verksamheten för att kunna förlita sig på att kunna fortsätta använda denna resurs eller 

samarbeta med företag som anses vara legitima.
45

 Samhället och dess åsikter förändras, så ett 

företag som en gång var legitimt kan förlora detta. Det kan ha blivit ett ökat fokus på miljön i 

                                                 
40

 R Gray, D Owen & C Adams, Accounting & Accountability: Changes and Challengers in Corporate and 

Socila Reporting, Prentice Hall, London, 1996. 
41

 C Deegan, The legitimizing effect of social and environmental disclosures - a theoretical foundation, 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 15, 2002, pp. 282-311. 
42

 MR Mathews, Socially Responsible Accounting, Chapman Hall, London, 1993. 
43

 C Deegan, The legitimizing effect of social and environmental disclosures- a theoretical foundation. 
44

 D Woodward, P Edwards & F Birkin, Some evidence on executives views of corporate social responsibility, 

British Accounting Review, vol 33, 2001, pp. 357-397 
45

 J Pfeffer, G.R Salancik, The external control of organizations: A resource dependence perspective, Harper 

and Row, Vew York, 1978. 
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samhället eller så har det hänt något speciellt på företaget som äventyrar företagets 

legitimitet. För att kunna påverka samhället måste de åtgärder som tas vara transparenta och 

exponerade för allmänheten. Något som skulle kunna hota ett företags legitimitet om det hade 

belysts genom media har kanske inte samma påverkan på ett företag om det visar detta i 

årsredovisningen. Hållbarhetsredovisning har motiverats som en vilja att legitimera vissa 

delar och aspekter av ett företags verksamhet.
46

 

4.2 Intressentmodellen 

Intressentmodellen används för att identifiera och förstå de centrala aktörerna i företagets 

omgivning. Inget företag eller organisation agerar i vakuum utan är omgivna av intressenter 

som påverkar och påverkas av företagets agerande. Så för att få en förståelse för ett företags 

handlingar måste dessa ses i relation till företagets omgivning.
47

 En intressent definieras av 

flertalet forskare som: 

 

”… en grupp eller en individ som påverkar eller blir påverkad av ett företags 

verksamhet.”
48

 

 

Genom att identifierar intressenterna kan företagen få en bättre förståelse för vilka relationer 

som de måste hantera. Modellen inkluderar alla företagets intressenter som ofta delas in i 

primära och sekundära. De primära intressenterna har en direkt påverkan på företagen och är 

nödvändiga för företagets överlevnad, så deras intressen måste tillgodoses. De sekundära 

intressenterna kan ha en indirekt påverkan på företagen, de kan bland annat skapa opinion 

som antingen påverkar företaget positivt eller negativt. I och med utvecklingen inom 

företagens sociala ansvarsfrågor har opinionsbildandet fått en stor påverkan. Negativ och 

positiv publicitet kan få stora konsekvenser för ett företag samtidigt som företagens anseende 

(engelska image) blivit allt viktigare.
49

 

 

Intressenterna är föränderliga, precis som företagen, vilket beror på hur de samspelar med 

andra organisationer och hur de påverkas av utveckling och dagens trender. Utvecklingen 

inom socialt ansvarstagande kan förstås som att det har blivit viktigare för företagen att vara 

                                                 
46
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47
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proaktiva i sina relationer till intressenterna istället för bara reaktiva. Att arbeta proaktivt 

innebär exempelvis att företaget oavsett påtryckningar arbetar med sociala ansvarsfrågor.
50

 

 

Ronald Mitchell et al har utvecklat en modell där intressenternas påverkan på företagen beror 

på de tre faktorer: makt, legitimitet och angelägenhet. Centrala intressenter för företagens 

ansvarstagande är intresseorganisationer, statliga organisationer och media.  

 Intresseorganisationer har idag mer makt än tidigare och är allt mer legitima 

kravställare. Intresseorganisationerna är civilsamhället och organisationer som främst 

kämpar för allmänhetens bästa genom att bedriva icke-vinstdrivande verksamhet. 

CSR frågor har blivit allt mer uppmärksammade av sådana organisationer och det har 

etablerats allt fler som uteslutande jobbar med sakfrågor som rör företags beteende 

och ansvar. Frågorna har även lyfts på regeringsnivå och EU-kommissionen har drivit 

frågan aktivt under 2000-talet, vilket gett organisationerna större uppmärksamhet. De 

företag som inte samarbetar med dessa framstår som illegitima. 

 Statliga organisationer är en mycket central intressentgrupp för företagande då de 

stiftar lagar, policys och andra förutsättningar för företagen. Dessa organisationer 

påverkar företagen genom att införa både tvingande och frivilliga regler.  

 Media bidrar till mobiliseringen av företagets sociala ansvar. Media är med och 

skapar förståelse samt lyfter frågor som påverkar hur allmänheten förstår och fokusera 

på omvärlden.  Det har därför blivit en viktig arena för att påverka företagens sociala 

ansvar. Vidare finna ett intresse i att finna nyhetsrubriker i näringslivet vilket leder till 

att företagens brister rapporteras. Bevakning av företagens sociala ansvar har ökat i 

både negativ och positiv bemärkelse.
51

 

4.3 Institutionell teori 

Institutionell teori förklarar varför och hur organisationer och företag anpassar sig till sin 

omgivning. Till skillnad från tidigare teorier då man såg organisationer som enbart rationella, 

målorienterade och effektiva ifrågasätts organisationernas rationalitet och man menar att de 

påverkas av sin omgivning och blir institutionaliserade.
52

 

I det moderna samhället växer formella organisationer och företag fram i mycket 

institutionaliserade kontexter. Företagen drivs att anpassa sig efter rådande praktik och 
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procedurer som anses rationella. Dessa institutionella ”regler” eller ”myter” om hur företag 

ska vara uppbyggda och verka är skapade av samhället och stöds av den allmänna opinionen 

eller genom lagar. Genom att anpassa organiseringen efter dessa myter ökar företag sin 

legitimitet och överlevnadsförmåga. Att anpassa organisationen efter institutionella myter är 

ofta i konflikt med effektivitetskriterierna vilket företagen, enligt Meyer & Rowan, löser 

genom en löskoppling mellan den formella strukturen och det praktiska arbetet. Det betyder 

att den formella strukturen inte är samma som det som görs i praktiken. Den formella 

strukturen anpassas lättare till omgivningen och de institutionaliserade myterna och är 

nödvändiga då myterna anses viktiga, tillförlitliga och rationella vilket ger företagen 

legitimitet. En konsekvens av att organisationer formas av sin omgivning och 

institutionaliserade myter är att de blir mer likformiga. Detta då det genom institutionella 

myter växer fram nya formella organisationer och redan existerande organisationer anpassar 

sin formella struktur efter myterna för att få legitimitet.
53

  Likformigheten kallas isoformism 

och DiMaggio & Powell förklarar att det finns tre former av isoformism som leder till att 

organisationer inom ett organisationsfält blir mer lika varandra.
54

 

4.4 Målstyrning 

Målstyrning är en process som innebär att ett företag styr sin verksamhet med hjälp av 

gemensamma mål. Den anställde får en större frihet då han kan välja att uppnå ett mål på det 

sett som han anser vara bäst. Ledningen säger vad de vill ska hända och vad de vill ha för 

mål, sedan följer man upp hur väl målen uppnås. För att använda målstyrning behöver man 

sätta upp tydliga mål och sedan under arbetets gång se till att dessa följs. Kommunikationen 

mellan de anställda och cheferna är därför mycket viktig. Målstyrning anses ge bättre resultat, 

det är dock något som tar tid att införa och det blir en successivt långsam förändring som kan 

vara svår att ta på. De förändringar som går att avläsa brukar vara en tydligare målinriktning 

och fördelar som man brukar nämna är även bättre styrning då man koncentrerar sig på det 

väsentliga och tydligare ansvarsfördelning.
55

 En nackdel kan vara att målet tolkas olika av 

olika personer, Romback menar att detta kan vara svårt i den offentliga sektorn då politiker 

just ser olika på samma mål, delvis beroende av att de kan tillhöra olika partier.
56
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I boken "Målstyrning i praktiken" har man delat in mål i tre olika delar; inriktningsmål, 

effektivitetsmål och produktionsmål. Den första visar mer på vilken inriktning man vill att 

företaget ska ha, eller en grundsyn som man har på företaget. Det är inte ett konkret mål och 

behöver inte uppnås vid inom en viss tid. Om man har ett mer konkret mål och det ska 

uppnås inom en viss tid kan detta definieras som ett effektivitetsmål, som fokuserar på de 

effekter man vill att målet ska få på kunden. I den sista delen produktionsmål riktar man in 

sig mer på vad som ska göras än vad effekterna av detta ska bli. Det kan handla om att man 

ska genomföra en speciell aktivitet eller att man ska utföra ett givet antal tjänster under en 

begränsad period.
57

 

4.5 Effekterna av hållbarhetsredovisning 
Näringsdepartementet gav i slutet av år 2009 Uppsala universitet, Företagsekonomiska 

Institutionen, forskarna Tommy Borglund, Magnus Frostenson och Karolina Windell 

uppdraget att undersöka vilka effekter regeringens redovisningskrav gett på företagens 

hållbarhetsarbete. Undersökningen och resultatet redovisas i rapporten; Effekterna av 

hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om 

hållbarhetsinformation i statligt ägda företag. Studiens syfte var att undersöka om och i 

vilken utsträckning regeringens utökade krav på hållbarhetsinformation gett effekter på 

hållbarhetsarbetet i de statligt ägda företagen. Studien gjordes under år 2009/2010 och 

publicerades i september år 2010. I studien undersöktes både de direkta och indirekta 

effekterna på företagens hållbarhetsarbete, samt hur företagen arbetade med GRI:s ramverk i 

hållbarhetsredovisningen.
58

 

Resultatet av studien blev att den största förändringen som skett i de undersökta företagen var 

att arbetet med redovisningen hade förbättrats över tiden och blivit mer strukturerat. 

Företagen hade arbetat fram förbättrade rutiner för hållbarhetsredovisningen snarare än att 

förändra hållbarhetsarbetet i praktiken. Författarna såg även att företagen tydligt skiljer 

redovisningen av hållbarhet från det praktiska arbetet med hållbarhet. Detta såg författarna 

som ett tecken på att företagen inte använder redovisningen för att styra verksamhetens 

hållbarhetsarbete. Studien visade även att kravet på att hållbarhetsredovisa påverkade 

företagen olika. I de företag som inte arbetat med hållbarhetsredovisningar hade det skett en 

större förändring i hur de arbetade med hållbarhetsfrågor än i de företag som redan innan 

kravet hade stor erfarenhet utav detta. GRI har därför påverkat företag som inte 
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hållbarhetsarbetat mer än de som tidigare hade arbetat mycket med detta. Resultatet av 

studien visar att det i vissa fall blivit större fokus på hållbarhetsfrågor och deras betydelse 

samt att kunskapsnivån i hållbarhet hade ökat. I en del företag hade det skett en förändring i 

vad som prioriterades inom hållbarhetsarbetet, att de fokuserat på andra hållbarhetsfrågor än 

tidigare. Detta hade lett till att de företagen arbetat fram nya rutiner och direktiv för företagets 

verksamhet. I ett begränsat antal företag uppmärksammades en förändring i strukturen som 

kunde kopplas med hur företaget organiserade hållbarhetsarbetet. Resultaten av studien 

visade även att många företag tyckte att det fanns vissa problem och svårigheter i att redovisa 

enligt GRI och applicera det som ett verktyg. Ramverket passade inte alltid bra till företagens 

bransch eller verksamhet. Svårigheter med att arbeta med GRI indikatorerna hade lett till att 

det förekom mycket tolkande för att se hur indikatorerna skulle passa in på företagets 

verksamhet, dessa indikatorer blev sedan i vissa företag översatta till nyckeltal som ansågs 

vara relevanta.
59

 

Författarna av studien menar att om det ska ske en större förändring i hur man arbetar med 

hållbarhet så måste företagen lära sig hur de kan göra detta utifrån hållbarhetsredovisningen 

och anpassa den för detta syfte. De menar att företagen måste lära sig att redovisa och arbeta 

med det som är relevant och viktigt för just deras verksamhet. Författarna menar att GRI kan 

leda till att företagen arbetar mer med hållbarhet om ramverket används på rätt sätt och gör 

att hållbarhetsfrågorna blir tydligare, vilket kan leda till att företagen i högre grad styr med 

mål. Författarna menar att det viktiga inte är att företagen lämnar in en exemplarisk 

redovisning utan att de utläser vad som är viktigt för deras kärnverksamhet.
60
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5. Empiri 

5.1 Green Cargo 

Green Cargo är ett logistikföretag som ägs av staten. Företaget ändrade under hösten 2011 sin 

affärsstrategi från att ha en bred logistikverksamhet till att i stället koncentrera verksamheten 

kring enbart järnvägstransporter. Verksamheten sker främst i Sverige men företaget 

samarbetar även med ett antal europeiska järnvägsföretag för att förenkla transporterna via 

järnvägen i Europa. Green Cargo har sina största kunder i Sverige, de transporterar bland 

andra åt Volvo, IKEA och Stora Enso med ett nätverk som breder ut sig på 350 orter i 

landet.
61

 

Enligt Green Cargos hemsida är deras affärside ”Effektiv och hållbar järnvägslogistik för det 

svenska näringslivet”. Företaget menar att de erbjuder effektiv och grön logistik, med 

klimatanpassade transportlösningar som möter näringslivets krav, oberoende av vad det är för 

kund som köper deras tjänster.
62

 Green Cargos omsättning år 2011 var 6 451 000 tkr.
63

 

5.1.1 Sammanställning av intervjun 

Respondent: Johan Sandström, Miljöchef, Green Cargo. 

 

Introduktion 

Green Cargo började hållbarhetsredovisa enligt GRI:s ramverk år 2007 och redovisar på 

nivån B+. Företaget började redovisa ett år innan det blev ett krav att samtliga statliga företag 

skull redovisa enligt GRI. Det var ett krav från ägarna, staten, att de skulle börja redovisa 

enligt GRI då det är en stor del av Green Cargos affärside att vara ”gröna”. Därför har de 

varit snabba med att ta till sig nya standarder inom miljöfrågor. Johan menar att har man 

möjlighet så är det smart att vara först för då kan man alltid säga att ”vi var först i branschen 

med GRI”, att vara trea har inte någon betydelse som trofé. Green Cargo var dock väldigt 

kritiska till GRI i början och man såg det som en redovisning i mängden. Johan menar att 

saker som GRI är ett bra sätt för att få upp saker på bordet men att det inte bevisar ett det är 

någonting som händer egentligen. Det kan även hjälpa till på ledningsnivå i stället för att man 

annars pratar lite mer diffust om miljöarbete, så det är bra för att få intern uppmärksamhet. 

Men kundkrav påverkar också kraftfullt. GRI kan även ses som ett redskap för att hitta nya 

saker, men det blir även vad Johan menar en stämpel i mängden. Det negativa som Johan ser 
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med GRI:s ramverk är att många indikatorer inte är relevanta för Green Cargo som 

exempelvis de som behandlar barnarbete och korruption. Green Cargo hade innan de började 

med att hållbarhetsredovisa enligt GRI en bred och relativt kontinuerlig miljöredovisning i 

årsredovisningen under en tioårsperiod och miljösiffrorna reviderades då på samma nivå som 

resten av årsredovisningen.  

 Har det skett någon konkret förändring i det praktiska hållbarhetsarbetet som 

kan kopplas direkt till hållbarhetsredovisningen? 

Johan anser inte att det har skett någon förändring i det praktiska hållbarhetsarbetet utifrån att 

de har GRI. I praktiken samlar Johan främst in de uppgifter som behövs för att få ihop en 

GRI redovisning.  Vidare berättade Johan att han inte har upptäckt någonting men att det nog 

är tänk att man ska göra det. Men så fungerar det inte för dem, de har arbetat så länge med 

ISO och känner sig ganska genomlysta. Johan menar att i deras verksamhet är det ganska 

uppenbart vad de har för effekter på miljön. Men han tycker att det kan vara ett jättebra stöd 

då han är en ”enmansavdelning”. Det har inte skett någon förändring som lett till mer 

strukturerade processer i arbetet utan att det som har blivit mer strukturerat är arbetet med 

själva hållbarhetsredovisningen och att hämta in information år för år. Företaget har varit 

tidigt med att strukturera upp hållbarhetsarbetet och haft en så kallad måltavla med mål att 

följa upp. Johan säger även att de interna rutinerna inte har förändrats efter att de började 

redovisa enligt GRI. GRI har inte heller lett till ett ökat eller ändrat fokus på 

hållbarhetsfrågorna då Green Cargo redan hade ett stort fokus på detta. 

 Används GRI-indikatorer som utgångspunkter i hållbarhetsarbetet? Används 

hållbarhetsredovisningen i någon annan form för utformningen utav 

hållbarhetsarbetet? 

GRI indikatorerna används inte som utgångspunkter för hållbarhetsarbetet för Green Cargo, 

utan själva redovisningen är ganska fristående. Green Cargo har alltid haft väldigt många 

indikatorer som behandlar emissioner (utsläpp) och förbrukning. Själva 

hållbarhetsredovisningen har varierat starkt över åren då företagets revisorer har gett olika råd 

om hur de ska redovisa hållbarheten enligt GRI. En del revisorer ansåg att de skulle ha så 

många som möjligt för att uppfylla nivån B+. Den senaste revisorn var av en annan åsikt och 

ansåg att de bara skulle ha med det som var relevant för dem. Johan gör det mesta av 

sammanställningen till redovisningen, han anser att det förenklar om det håller sig centralt 
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och inte blir större. De tillämpar inte heller indikatorerna i det praktiska arbetet. Att arbeta 

med GRI indikatorerna är svårt och det innebär mycket tolkande och från början fick den 

dåvarande miljöchefen lägga tid på att förstå vad som passade och var relevant för Green 

Cargo. De skapade då korsreferenslistan som de sedan har utgått ifrån. Johan tycker att GRI 

indikatorerna passar relativt bra för Green Cargos verksamhet och även att det rullar på bra i 

allmänhet. Green Cargos senaste hållbarhetsredovisning från år 2011 innehöll mycket färre 

indikatorer än de tidigare åren då de hade med ett stort antal indikatorer. Det berodde enligt 

Johan på att de i början inte visste hur de skulle hantera ramverket och indikatorerna; 

 

”… det blev en pinnjakt att ta så många som möjligt, många var inte relevanta".  

 

Då man på B och C-nivå ska ha med ett visst antal indikatorer blev det på Green Cargo så att 

många redovisades som "delvis", Johan förklarade att de redovisade alla indikatorer som de 

kunde litegrann om och fick då en lång lista. Företaget arbetar dock inte på det sättet längre 

så hållbarhetsredovisningen har blivit mycket kortare.  

 

De har skett många förändringar i Green Cargos hållbarhetsarbete, de har bland annat bytt ut 

ett stort antal motorer till miljövänligare alternativ men detta är inte något som Johan kan 

koppla till GRI. 

 

"Koppling till GRI, nej inte som verktyg, det ligger i vanliga miljöarbetet och ISO arbetet 

sedan tidigare."  

 

Utsläpp i luften är Green Cargos största miljöpåverkan och om kunder idag frågar om en 

miljöredovisning vill de titta på koldioxid. För ett par år sedan ville kunderna istället titta på 

kolväteoxider, svavel, och kolväte med mera men idag handlar det bara om koldioxid. Därför 

anser Johan att indikatorn som visar koldioxidutsläpp är bra och säger en del, då den även 

visar energianvändning och användning av förnybar energi. Green Cargo har inte 

uppmärksammat någon förbättring genom indikatorerna i allmänhet inom miljöområdet och 

inte heller inom de ekonomiska och sociala områdena.  

 

Huvudfrågan 

Green Cargo svarade ja på huvudfrågan, att de har haft stort fokus på 

hållbarhetsredovisningen och alla indikatorer har redovisats med någon form av historik och 

även säljarna tittar på hållbarhetsredovisningen. Johan är nöjd med hållbarhetsredovisningen 
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och är glad att Green Cargo har gjort den resan. Dock anser han att det är en ”skrytprodukt” 

som man kan lägga ner mycket pengar på, men på senare år har företaget tonat ner det lite. 

5.1.2 Sammanställning av telefonintervjuer 

Av de tre personer som telefonintervjuades på Green Cargo svarade alla att företagen arbetar 

med hållbarhet samt att frågorna lyfts fram och att man arbetar med dem aktivt. Att hållbarhet 

är en viktig del i företaget var de eniga om. Att företaget hållbarhetsredovisar visste de också 

om, dock var det inte helt klart för samtliga på vilket sätt och vart redovisningen 

presenterades. Ingen av personerna som intervjuades visste vad GRI är men att företaget har 

hållbarhetsmål och hur dessa presenteras visste de alla. Endast en av de intervjuade hade 

genomgått både en miljö och en säkerhetsutbildning på företaget, en webbutbildning. En hade 

bara genomgått en miljöutbildning och en hade inte genomgått någon utbildning. Hur 

företaget arbetar för att minska sina utsläpp kunde alla tre intervjuade svara på genom att ge 

lite olika exempel.  

5.2 Riksbyggen 

Riksbyggen är fastighetsförvaltare vars verksamhet är spridd över hela Sverige och till stor 

del består av att förvalta och utveckla bostadsmiljöer. Riksbyggens kunder består utav både 

kommersiella och offentliga fastighetsägare och även bostadsrättsföreningar.  

Företaget är en så kallad kooperativ samorganisation och ägs av sina bostadsrättsföreningar, 

folkrörelser och LO-sfären som den även bildades utifrån under 1940-talet.
64

 

Riksbyggen utger sig för att lägga stor vikt på hållbarhet och företagets vision på deras 

hemsida är ”att utifrån den kooperativa värdegrunden vara den ledande samhällsutvecklaren 

för hållbara och attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt”.
65

 Riksbyggens omsättning var år 

2011 ca 2 999 999 tkr.
66
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5.2.1 Sammanställning av intervju 

Respondent: Charlotta Szczepanowski, Miljö och kvalitetschef, Riksbyggen. 

 

Introduktion 

Riksbyggen började redovisa enligt GRI:s ramverk år 2010 på nivå C+. Anledningen till att 

företaget började redovisa på det sättet var för att Charlotta drev igenom det. Hon tyckte att 

det var viktigt att företaget började redovisa och kommunicera det man gjorde då Riksbyggen 

är ett företag som har mycket hållbarhet i centrum och grundades ur en social 

hållbarhetstanke. Att istället för att bara prata om kooperation så var det viktigt att på ett 

modernt sett visa nyttan med kooperationen. Riksbyggen hade tidigare en 

verksamhetsberättelse med hållbarhetskaraktär men utan den redovisande delen, vilket enligt 

Charlotta inte blir trovärdigt. När Charlotta började arbeta på Riksbyggen år 2008 var 

företaget enligt henne inte riktigt moget för att redovisa hållbarhet på det sättet man gör idag. 

Man redovisade inte hållbarheten utan endast en årsredovisning och man mätte hur mycket 

papper som användes. 

De främsta fördelarna med ramverket anser Charlotta är att man kan pusha 

hållbarhetsfrågorna framåt i företaget men hjälp av GRI. Ett exempel Charlotta ger är 

inköpsfrågorna, så som sociala hållbarheten i inköpsleden, som hon sett att företagets 

intressenter tycker är mycket viktiga att företaget jobbar mer med. 

 

”… då ser jag en möjlighet för mig i min roll att pusha frågor framåt, att tydliggöra att 

saker inte finns på plats som borde finnas på plats, för det kan vara ganska svårt internt 

annars så det här blir liksom ett hjälpmedel ett verktyg för mig.” 

 

Nackdelar med ramverket tror Charlotta beror på hur man använder det. Själv använder hon 

det ganska pragmatiskt. Inställningen har från början varit att inte redovisa nyckeltal som 

företaget inte har nytta av utan att istället få in företagets egna nyckeltal i GRI, vilket är 

anledningen till att företaget redovisar enligt nivån C. Hon vill inte att ramverket blir en extra 

pålaga utan ett sätt att arbeta med de frågor som företaget redan jobbar med. Däremot känner 

hon en oro över det nya ramverket GRI 4, som väntas komma, kommer att innebära mer 

omfattande nyckeltal, vilket hon tror kan bli stelbent. 
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 Har det skett någon konkret förändring i det praktiska hållbarhetsarbetet som 

kan kopplas direkt till hållbarhetsredovisningen? 

Enligt Charlotta har det nog inte skett någon förändring under de senaste fyra åren som hon 

har jobbat på Riksbyggen. En skillnad skulle kunna vara att hon lyfter upp frågorna rörande 

hållbarhet mer på agendan men att arbetsuppgifterna inte har förändrats. Charlotta har stora 

förhoppningar på det nya ramverket för att lyfta upp hållbarhetsfrågorna och få ledningen att 

styra verksamheten mot dem. Ett steg som redan är taget är att Charlotte infört hållbarhet i 

företagets belöningssystem vilket innebär en styrning mot hållbarhet för dem som ”arbetar i 

linjen”.  

Arbetet har inte blivit mer strukturerat sedan GRI utan följer den struktur som Charlotta tog 

fram innan införandet av ramverket. De interna rutinerna bygger på en hållbarhetsplan som 

heter ”Planeten ska med” vilken kommuniceras ut till alla på företaget. Inom den finns en 

målbild med olika åtaganden som leder till olika aktiviteter och styrtal, vilka används för 

uppföljning i GRI. Uppföljning av hållbarhetsarbetet sker tre gången per år på flera olika 

nivåer i verksamheten och enligt Charlotta är det ett massivt uppföljningsarbete som företaget 

inte riktigt mäktar med. Men det är något som hon förmodligen kommer att ändra på. Enligt 

Charlotta har det har inte skett några förändringar i själva arbetet i och med GRI utan 

hållbarhetsplanen ”Planeten ska med” är det ramverk som företaget följer. Däremot har en 

person nyligen tillsatts för att skapa rutinerna för uppföljningen på ett tydligare sätt. Det 

kommer innebära att rutiner skapas för att få in nyckeltalen och det blir lättare att följa upp 

dem.   

Charlotta tror inte att det skett en ökad prioritet och fokus på hållbarhetsfrågorna men har det 

skapat en stolthet och en väldigt positiv stämning. 

  

”Däremot så tror jag att det finns en stolthet från både information och företagsledning 

att vi har gjort det här idag, för man känner att man var rätt ute.” 

  

Det har heller inte skett en förändring i vad företaget fokuserar på i hållbarhetsarbetet. Men 

det beror på att Charlotte inte jobbar med ramverket för att skapa förändringar utan arbetar 

utifrån något som heter ”Naturliga steget”.  
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 Används GRI-indikatorer som utgångspunkter i hållbarhetsarbetet? Används 

hållbarhetsredovisningen i någon annan form för utformningen utav 

hållbarhetsarbetet? 

Riksbyggen använder inte indikatorerna utan har skapat en hållbarhetsplan med styrtal som 

de arbetar efter och som sedan tas med i GRI. De styrtal som används arbetade man med 

innan införandet av GRI och flera av dem är även de indikatorer som redovisas, t.ex. mätning 

av koldioxid. Charlotta tycker att det är ganska lätt att använda indikatorerna på den nivå som 

företaget redovisar. De ekonomiska indikatorerna tycker hon är svåra att hitta nyttan i, men 

att det samtidigt är mycket viktigt att veta vad nyttan är. 

  

”Vi tävlar lite med den ekonomiska redovisningen, när de kommer revisorer så är det 

liksom de ekonomiska som är de viktiga revisorerna och sen är det de där andra som 

flummar runt".  

 

Något hon saknar och tror skulle vara mycket givande för företaget är ett sektorsupplement 

med indikatorer för boenden.  

Ett av företagets tydliga mål är minskning av koldioxidutsläpp vilket de jobbar med på flera 

sätt. De har avtal med grön el, har köpt vindkraftverk och använder alternativa drivmedel, så 

som etanol och gas, i majoriteten av fordonen. Målet kommuniceras ut som ett procentuellt 

tal till företaget och detta använder Charlotta som ett styrtal och följer upp. En del av 

Riksbyggens verksamhet kan vara ganska svårt att mäta, enligt Charlotta, då företaget inte 

har en tillräckligt bra redovisning för det.  

Huvudfrågan 

Riksbyggen svarade ja på huvudfrågan, att de använder hållbarhetsredovisningen som ett 

verktyg i den meningen att den är ett hjälpmedel för Charlotta att knuffa hållbarhetsfrågorna 

framåt. Charlotta har planer på att skapa ett hållbarhetsråd och där koppla in HR avdelningen, 

då hon menar att de måste känna att det finns en nytta med nyckeltalen. I dagsläget anser inte 

Charlotta att hon kan få hjälp av hållbarhetsredovisningen i miljöarbetet men det beror också 

på vad intressenterna svarar att de vill ha med. Charlotta anser att företaget kommit långt 

sedan hon började arbeta på företaget, men hon vill få hållbarhetsarbetet mer integrerat i 

företaget.  Fortfarande är det de ekonomiska resultaten som har störst prioritet.  
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“… man kan ju säga att vi ska jobba och ha ett hållbarhetstänk men det är ju sista raden 

som räknas så är det ju.” Men jag har verkligen fått igenom väldigt mycket, men vi 

måste ju ändå ha medel för att ta oss vidare.”(Charlotta Szczepanowski) 

 

5.2.2 Sammanställning av telefonintervjuer 

Av de tre anställda som intervjuades över telefon var alla medvetna om att Riksbyggen 

arbetade med hållbarhet men hur det lyftes fram på företaget hade de spridda uppfattningar 

om. Två av de intervjuade ansåg att det absolut var något man gjorde på Riksbyggen medan 

den tredje var lite osäker och tyckte att man måste ha något att jämföra med för att kunna 

sätta det i relation till något annat. Alla ansåg att det låg stort fokus på hållbarhet i företaget 

men endast två av de tillfrågade var medvetna om att Riksbyggen hållbarhetsredovisar i 

samband med årsredovisningen. Ingen av de anställda hade någon kunskap om GRI. Alla 

anställda hade gått en utbildning i miljöfrågor fast i olika former, de var även medvetna om 

att Riksbyggen har en hållbarhetsplan, och två av de anställda visste att denna heter ”Planeten 

ska med”. Alla anställda var medvetna om att Riksbyggen har hållbarhetsmål men ingen 

visste vilka dessa var. 

5.3 Sveaskog 

Sveaskog är ett renodlat skogsägande företag som ägs av den svenska staten och verkar under 

marknadsmässiga villkor och krav. Sveaskog är Sveriges största skogsägare och har 

verksamhet i hela Sverige. Verksamheten består av försäljning av virke till den svenska 

skogsindustrin och biobränsle till energiföretag samt upplåtande av mark och vatten till 

etablering av vindkraftverk, jakt och fiske samt naturturism. Sveaskogs uppdrag är att vara en 

oberoende aktör utan större intresse som slutanvändaren av skogsråvaran.  

Enligt Sveaskog har företaget som del i sin vision att bli bäst på lönsamt skogsbruk med 

miljöansvar.
67

 Företagets omsättning år 2011 var 7 030 000 tkr.
68
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 Sveaskog, hämtad 2012-12-04, http://www.sveaskog.se/. 
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 Retriever Business. 
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5.3.1 Sammanställning av intervju 

Respondent: Charlotte Jönsson, Personalspecialist, Sveaskog. 

 

Introduktion 

Sveaskog redovisar från år 2009 enligt nivå B+.  Företaget började redovisa enligt GRI på 

nivån C+ efter kravet om att alla statliga bolag skulle göra detta, år 2008. Men Charlotte hade 

redan tidigare börjat titta på det. Sveaskog gjorde sin första hållbarhetsredovisning år 2005 

men Charlotte tyckte att de inte hade någon bra struktur på rapporteringen och att de behövde 

se över sina mål.  

Miljöområdet var Sveaskog bra på då de hade gjort miljöredovisningar redan innan Sveaskog 

fanns i den formen de gör idag, men kopplingen mellan de som redovisades och de sociala 

målen hängde inte ihop.  

 

"Där hade vi en resa att göra så då hade jag börjat kika på GRI som ett verktyg, och 

kunde se att de här kanske kan hjälpa oss få lite bättre fokus och struktur". 

 

De främsta fördelarna som Charlotte kan se med GRI är att det ger en bra struktur och 

tydlighet i rapportering och redovisning. Hon tror även att kravet som de statliga bolagen har 

på extern granskning kan ha bidragit då det har drivit på Sveaskogs förbättringsarbete 

mycket. Nu skriver även Sveaskogs styrelse under hållbarhetsredovisningen, vilket Charlotte 

menar har gjort att de har kommit in i processen på ett annat sätt, hon anser att de har fått in 

hållbarhetsfrågorna ännu bättre nu. Nackdelarna som Charlotte ser med GRI är att det kan 

upplevas fyrkantigt. Hon menar att eftersom ett företag måste redovisa ett visst antal 

indikatorer för olika nivåer kan detta leda till ett så kallat negativt intygande. 

 

"... du ska klicka hem indikatorer och har du då en ganska begränsad verksamhet så får 

du redovisa indikatorer som inte är speciellt relevanta för att kunna säga att du 

redovisar på en viss nivå".  

 

Om ett företag har en begränsad verksamhet blir detta problematiskt och det tillför inte 

redovisningen något om det inte är inom ett relevant område. Charlotte menar att det 

viktigaste med hållbarhetsredovisningen är att Sveaskog redovisar vad de har gjort under året 

och vilken standard de har uppnått. Sedan även att titta på vad som ska prioriteras, om målen 

är uppnådda och vad som man ska jobba med framöver.  
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 Har det skett någon konkret förändring i det praktiska hållbarhetsarbetet som 

kan kopplas direkt till hållbarhetsredovisningen? 

Sveaskog hade kommit långt inom miljöområdet men inom det sociala området kunde de 

identifiera utvecklingsområden. Eftersom Sveaskog är en stor upphandlare av tjänster vill de 

kunna säkerställa att de jobbar på ett hållbart sätt och att de betalar ut bra löner och har bra 

arbetsvillkor. Sveaskog jobbade med sin uppförandekod innan GRI och de CSR krav de har 

är utifrån Global Compacts tio principer. Enligt Charlotte skulle de praktiska förändringar 

som skett kanske ha gjort det i alla fall, utan GRI.  

 

"Det blev väldigt tydligt för oss när vi började jobba och titta igenom; vilka är våra 

viktigaste frågor i företaget, som vi gjorde på ett fokuserat sätt. Att nu ska vi börja 

redovisa enligt GRI och här är områden som vi måste satsa mer på".  

 

Sveaskog har förändrat sina sociala mål som tidigare inte var så mätbara, genom att de 

formulerade om målen och gjorde dem uppföljningsbara.  

 

Om arbetet blivit mer strukturerat är Charlotte osäker på då det är svårt att veta vad som är 

kopplat till GRI och vad som kan kopplas till andra förändringar och förbättringar som görs i 

företaget. Men att ta fram rapporteringen och redovisningen har det blivit mer strukturerat på 

Sveaskog. Sveaskog gör väsentlighetsanalyser som ses över varje år för att se vilka deras 

viktiga frågor är. På det sättet menar Charlotte att man kan koppla arbetet till GRI då vilka 

frågor som är viktigast på företaget hela tiden hålls uppdaterat. På Sveaskog har de olika 

hållbarhetsmål som de arbetar efter vilka går att hitta i redovisningen och som följs upp hela 

tiden.  

 

De interna rutinerna för hållbarhetsarbetet har blivit mer sammanhållna då företaget har bildat 

en GRI-grupp vilken fungerar som stöd i arbetet med hållbarhetsredovisningen, tidigare togs 

frågorna upp hos de olika staberna. Att GRI-gruppen bildades och att besluten inom 

hållbarhet nu tas på en högre nivå i koncernen menar Charlotte delvis är tack vare GRI. Det 

har dock inte blivit en ökad prioritet på hållbarhet efter GRI, det prioriterats redan mycket på 

Sveaskog på grund av hur deras verksamhet ser ut. De sociala ansvarsfrågorna har dock ökat i 

fokus men det menar Charlotte att de antagligen skulle ha gjort i alla fall då samhället går åt 

det hållet. Det har blivit ett ökat fokus på sättet de arbetar med väsentlighetsanalys då de kan 

se på vilka som är de viktigaste frågorna, som exempelvis att minska utsläppen. Detta hade 
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Sveaskog uppgifter på innan GRI så Charlotte anser inte att GRI har varit en drivkraft där. 

Det GRI har bidragit med är att lyfta hållbarhetsfrågorna och att se vilka som är deras 

prioriterade områden, det hade Sveaskog kunskap om innan men nu finns det ett samlat 

forum för det. 

 Används GRI-indikatorer som utgångspunkter i hållbarhetsarbetet? Används 

hållbarhetsredovisningen i någon annan form för utformningen utav 

hållbarhetsarbetet? 

Sveaskog använder inte själva indikatorerna som utgångspunkter, men en del av de saker som 

indikatorerna står för har de identifierat som väsentligt för företaget. Indikatorn LA7 handlar 

om arbetsskador, vilket Sveaskog har ett mål kring och de använder sig då av denna för att se 

hur det ser ut på den punkten. Men det är inte indikatorerna som har satt Sveaskogs mål. Efter 

att de har satt sina mål studerar de vilka indikatorer som finns inom dessa områden. Det är 

bara den personalen som arbetar med rapporteringen som har kunskap om de olika 

indikatorernas namn, detta för att det är svårt att relatera till GRI om man inte är insatt menar 

Charlotte, hon nämner därför bara att de finns indikatorer till övrig personal. Hon liknar detta 

vid den finansiella redovisningen som redovisas enligt IFRS, vilket det inte heller är många 

som är kunniga inom.  

 

Att arbeta med indikatorerna anser Charlotte vara både lätt och svårt, det negativa intygandet 

när man måste redovisa många indikatorer för att komma upp i en viss nivå anser hon 

onödigt, men hon menar att det är att förvänta sig när man följer ett internationellt ramverk. 

Till stora delar anser Charlott att indikatorerna passar Sveaskogs verksamhet men att man får 

vara lite pragmatisk när man läser dem och se hur de ska tolkas. Hållbarhetsredovisningen 

har inte heller drivit hur Sveaskog arbetar med sina miljömål. Detta då de haft miljömålen 

under en lång tid och ganska nyligen kompletterade miljömålet samt gjorde en klimat 

strategi. Sveaskog har ett mål att minska koldioxid utsläppen med 30 % fram till år 2015, 

detta menar Charlotte går att koppla till olika indikatorer men det är inte dessa som har drivit 

på arbetet. Charlotte tror inte heller att Sveaskog har uppmärksammat någon möjlighet till 

förbättring inom miljöområdet tack vare indikatorerna, utan det som har varit viktigast för 

deras arbete har varit väsentlighetsanalysen. Dock såg Sveaskog över de sociala målen men 

det blev inte en förändring i intensiteten i arbetet, efter införandet av GRI. Skogsbranschen är 

mycket olycksdrabbad, därför har säkerhet varit viktigt inom företaget och med 
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hållbarhetsredovisningen menar Charlotte att man har fått ett verktyg för att redovisa detta på 

ett speciellt sätt.  

 

"Men vi har inte hittat någon indikator som gjort att vi gör mer inom det området, det är 

mer som ett arbetssätt ett ramverk att förhålla sig till".  

 

Utgångspunkten i arbetet är vad som är bra för verksamheten och Sveaskogs intressenter.  

 

Huvudfrågan 

Charlotte är osäker på om hållbarhetsredovisningen används som ett verktyg på Sveaskog, 

det blir ingen direkt påverkan på hållbarhetsarbetet.  

 

"... men eftersom revisorerna granskar arbetet med framtagandet så kanske då 

rapporteringsstrukturen på det sättet bidrar till och kanske gör att hållbarhetsarbetet 

blir effektivare".  

 

Själva redovisningen blir effektivare och blir rapporteringen effektivare gynnar det 

verksamheten och man får mer tid menar Charlotte. GRI har drivit Sveaskog till att förbättra 

rapporteringen. 

5.3.2 Sammanställning av telefonintervjuer 

Av de tre anställda på Sveaskog som intervjuades var alla medvetna om att Sveaskog 

arbetade med hållbarhet och de ansåg även att frågorna lyftes fram. En av respondenterna 

ansåg att det främst var miljöfrågorna som lyftes fram på Sveaskog. Två av respondenterna 

ansåg att hållbarhet till stor del var i fokus på företaget, den tredje respondenten ansåg att det 

var svårt att svara på utan att ha något att jämföra med. Alla respondenter visste om att 

Sveaskog hållbarhetsredovisade och två av respondenterna nämnde att detta var i samband 

med årsredovisningen. Att Sveaskog arbetar med GRI visste alla respondenter och en av 

respondenterna nämnde även att detta underlättade vid mätning. En av respondenterna visade 

sig arbeta i GRI-gruppen på Sveaskog, hennes inställning till GRI var att vissa indikatorer 

inte var relevanta ur ett svenskt perspektiv, exempelvis etnicitet som man inte får registrera i 

Sverige. Hon visste även vilka olika hållbarhetsmål Sveaskog har exempelvis de sociala 

målen. De andra två respondenterna var medvetna om att dessa fanns men kunde inte nämna 

några specifika. Dessa två respondenter hade inte heller fått någon utbildning inom 

hållbarhet, men en visste att en utbildning om uppförandekoden var på gång och den andra 

respondenten menade att det fanns mycket information tillgängligt om hållbarhet på bland 
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annat intranätet. Den tredje respondenten fick utbildning i detta i samband med att GRI-

gruppen bildades. Två av respondenterna visste hur Sveaskog arbetade med att minska 

utsläppen och en nämnde att de hade ett 30 % mål inom detta. En respondent visste inte hur 

de arbetade med att minska utsläppen på Sveaskog. 

5.4 Systembolaget 

Systembolaget är en organisation som ägs av den svenska staten och som har uppdraget att 

begränsa alkoholens skadeverkningar.
69

 Organisationens vision är ”Ett samhälle där 

alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.
70

 Systembolaget skiljer 

sig från andra detaljhandlarföretag då det har monopolställning i Sverige på att bedriva 

detaljhandel med starköl, vin och sprit samt att det inte drivs av vinstmaximering. Företagets 

existens bygger på att majoriteten av den svenska befolkningen vill ha kvar Systembolaget.
71

 

Systembolagets omsättning år 2011 var 24 439 000 tkr.
72

 

5.4.1 Sammanställning av intervju 

Respondenter: Lena Rogeman, CSR-ansvarig och Mehri Mir, CSR-ansvarig, Systembolaget. 

Systembolaget har delat upp CSR-ansvaret på två personer där Lena tar hand om miljöarbetet 

och Mehri tar hand om mänskliga rättigheter i leverantörskedjan och arbetsvillkor. De delar 

båda på anti-korruptions arbete. 

 

Introduktion 

Systembolaget började redovisa enligt GRI:s ramverk år 2008 enligt det statliga kravet. 

Företaget redovisade första året enligt nivån C+ men bytte sedan till nivån B+. Fördelarna 

med att redovisa enligt GRI anser Lena vara att det blir en likriktning i redovisningen med ett 

ramverk. Lena tror att man i början trodde att man skulle följa ramverket slaviskt men att en 

utveckling skett sedan dess hos både förtaget och revisorerna, som går igenom redovisningen, 

i att förstå vad man ska lägga tonvikt vid. Att arbetet inte ska anpassas efter GRI utan istället 

ska redovisningen anpassas efter arbetet företaget gör.  

 

"Man har börjat förstå hur man kan använda redovisningen och då blir det också ett 

verktyg som jag tror att man kan ha glädje av". (Lena Rogeman) 

                                                 
69

 Systembolagets Ansvarsredovisning 2011, hämtad 2012-12-04, 

http://www.systembolaget.se/ImageVaultFiles/id_18200/cf_364/sb_ansvar_2011_final_web.PDF. 
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Systembolaget har arbetat med miljöfrågor sedan 1990-talet men Lena är osäker på om 

företaget hållbarhetsredovisade på något sett innan införandet av GRI:s ramverk.  

 Har det skett någon konkret förändring i det praktiska hållbarhetsarbetet som 

kan kopplas direkt till hållbarhetsredovisningen? 

Det har skett förändringar i Systembolagets hållbarhetsarbete men det tror inte Lena beror på 

GRI. Det som har drivit förändringen i miljöarbetet är en miljöutredning som Systembolaget 

gjorde år 2011 där de fick fram de största miljöaspekterna som företaget nu driver arbetet 

mot. GRI-arbetet har inte lett till en förbättring i de strukturerade processerna. Istället har 

Systembolaget en aktivitetsplan sedan 2008 som de följer år för år, med tydligt uppsatta mål 

och en struktur så att de jobbar systematiskt. Inom miljöarbetet har de satt upp tydliga mål 

som de arbetar efter successivt så som att styra upp avfallshanteringen i butikerna och mäta 

energiförbrukningen, vilken även används som ett nyckeltal. De arbetar även med olika 

projekt inom miljöarbetet så som att ställa krav på bättre förpackningar. Om det har skett 

någon förändring i de interna rutinerna efter införandet av GRI är Lena osäker på. Hon anser 

inte att GRI har drivit någon förändring under den tid hon varit ansvarig för 

hållbarhetsarbetet, sedan 2011.  Dock svarar hon att företaget har förändrat mycket inom 

miljöarbetet.  

Det har blivit ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor i och med att ägarna, staten, ställt krav på att 

företaget ska rapportera enligt GRI och därmed visat att hållbarhetsfrågorna är viktiga. Enligt 

Lena är det är svårt att säga om det är GRI som drivit det arbetet. Systembolaget gjorde en 

utredning år 2006 med fokus på hur de skulle driva sitt CSR-arbete vilken hon menar har 

varit avgörande för det fortsatta arbetet. GRI:s påverkan som standard råder en viss osäkerhet 

kring. 

 

"… men om vi ska rapportera måste vi ha saker att rapportera så på det sättet kanske det 

påverkar". (Lena Rogeman) 

 

Att det skett en förändring i vad Systembolaget fokuserar på är enligt Lena tveklös. Mycket 

genom utredningen 2006 och miljöutredningen 2011 som gjorde att det blev tydligt och 

påtagligt. Systembolaget har länge arbetat med anti-korruption likaså miljö, men från 

företagets egna arbete. Under år 2007 började företaget titta närmare på områden som 

mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i och med uppbyggandet av kontroll av 
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leverantörskedjan. Med miljöutredningen framkom nya områden för Systembolaget att titta 

närmare på så som produkternas miljöpåverkan; odling, tillverkning och transport. 

 Används GRI-indikatorer som utgångspunkter i hållbarhetsarbetet? Används 

hållbarhetsredovisningen i någon annan form för utformningen utav 

hållbarhetsarbetet? 

Lena anser att det är svårt att skilja på vad som har styrt vad, om indikatorerna har drivit 

arbetet eller tvärt om. Mehri anser dock att de inte använder GRI-indikatorerna som 

utgångspunkt, utan att de snarare anpassar GRI indikatorerna efter hållbarhetsarbetet. 

Systembolaget arbetar med hållbarhetsfrågor utifrån Global Compacts tio principer. Baserat 

på en kartläggning av olika hållbarhetsområden, utifrån dessa principer, bygger företaget upp 

en långsiktig plan över hur de ska arbeta med frågor som rör CSR. Därefter väljs vilka 

indikatorer som passar hållbarhetsarbetet.  

 

"GRI:s indikatorer är ett verktyg för att kunna följa upp hållbarhetsarbetet och se om det 

blivit en negativ eller positiv förändring snarare än att styra själva arbetet". (Mehri Mir) 

 

Mehri menar att hållbarhetsredovisningen kan ses som en checklista, för att visa om företaget 

glömt ta ställning till något område. Vidare menar hon att det kan vara svårt att anpassa 

indikatorerna efter hållbarhetsarbetet men att man får fokusera på det man anser vara 

väsentligt.  Att det inte är svart eller vitt utan genom att tolka indikatorerna blir det möjligt att 

applicera dem på olika sorters verksamhet. Mehri får en känsla av att indikatorerna matchar 

ett multinationellt tillverkande företag bättre än det gör Systembolaget, men företaget 

diskuterar med sina revisorer och kan få hjälp av dem.  

Systembolaget började redovisa på en C-nivå år 2008 för att sedan gå över till att år 2009 

börja redovisa på en B-nivå. Denna ändring gjorde de då de ville göra en mer trovärdig 

rapport som även inkluderade deras hållbarhetsstyrning. Systembolaget använder sig av 

indikatorerna på det sättet att de pratar om vad de mäter men inte i den mån att de benämner 

det som exempelvis ”energi-indikator” menar Lena. Vissa indikatorer anser hon vara väldigt 

relevanta och de använder Systembolaget sig av, exempelvis energiförbrukningen. Sedan 

finns det ett antal indikatorer som belyser sådant som Systembolaget mäter i nyckeltal, dessa 

är Lena osäker på om de började använda innan GRI eller efter.  
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På frågan om Systembolaget har uppmärksammat någon förbättring i miljöarbetet genom 

indikatorerna menar Mehri att det tar långt tid att åstadkomma förändringar och nå de 

uppsatta målen. När företaget utformar CSR-arbetet utvecklar de en plan som sträcker sig 

över flera år. Mehri menar att de använder indikatorerna för att förbättra arbetet genom att 

mäta om de når de uppsatta målen.  

 

"Vi anpassar indikatorerna till vårt arbete och använder dem som ett verktyg för att 

mäta och indikera att vi är på väg att nå de mål vi satt eller inte". (Mehri Mir) 

 

Huvudfrågan 

Om Systembolaget använder hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att förbättra 

hållbarhetsarbetet anser Lena är svårt att svara på, om det hjälper dem eller om de använder 

det som ett stöd i arbetet. I början var det svårt att arbeta med redovisningen som standard 

och det var svårt att tolka. Det ledde till att företaget i början använde ramverket fel och 

allting blev lika stort, eftersom man hade svårt att förstå vad som var viktigt. Efter att både 

företaget och deras revisorer lärt sig mer om standarden har det blivit lättare att skilja på stort 

och smått. 

  

"Men vi använder det mycket mycket bättre nu i själva sättet att redovisa. Själva 

hållbarhetsarbetet i sig är bättre, nu blir det stort där det är stort och smått där det är 

smått". (Lena Rogeman) 

 

Men hon kan tänka sig att det är ett stöd i arbetet idag även om hon själv inte använder 

hållbarhetsredovisningen som ett stöd i sitt arbete.  Men det menar Lena kan hänga ihop med 

att det inte är hon som skriver hållbarhetsredovisningen, utan hon ger input till den som 

arbetar med redovisningen på ekonomiavdelningen. 

5.4.2 Sammanställning av telefonintervjuerna 

Av de tre som intervjuades på Systembolaget visste alla att företaget arbetar med hållbarhet 

och två av dem visste även att företaget hållbarhetsredovisar som del i årsredovisningen. Om 

frågorna lyfts fram och man arbetar med dem aktivt rådde det lite delade meningar om. En 

svarade ja men den andra svarade att det gjorde man på dennes avdelning och den tredje 

svarade att hon gjorde det via ett projekt hon var med på men att hon inte märkt att man lyfte 

frågorna i stort på företaget. Alla tre ansåg att hållbarhet uppmärksammas mer och att det har 

blivit en viktig del men fokus på i företaget. Ingen av de tillfrågade visste vad GRI var men 

två av dem hade hört benämningen tidigare.  Om företaget har en hållbarhetsplan kunde två 
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svara ja på medan en inte visste. En av de tillfrågade kunde ge exempel utifrån på olika mål 

utifrån sitt eget arbetsområde och sa även att termen hållbarhet inte användes i arbetet. På 

Systembolaget har ingen av de tillfrågade genomgått en utbildning inom hållbarhet men två 

av de tillfrågade hade fått information på andra sätt. En hade fått information på ett 

frukostmöte och den andra hade fått information om hållbarhet utifrån sitt arbetsområde. 

Företagets arbete för att minska energiförbrukningen kunde bara en svara på, denne gav 

exempel så som butikernas belysning och val av leverantörer.  
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6. Analys 

6.1 GRI som verktyg 
 

Använder företagen GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet? 

 

Om företagen använder GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet var inte helt 

lätt att utläsa utifrån företagens svar i intervjuerna. I slutet av intervjun ställdes frågan; 

"Använder ni hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet?" 

Svaren som företagen gav på den direkta frågan skiljde sig till viss del från det som gick att 

utläsa från de andra svaren företagen gav under intervjun. På den direkta frågan svarade två 

av företagen "ja" och två av företagen var osäkra. 

 

Green Cargo svarade att de använder GRI som ett verktyg, att det är stort fokus på 

hållbarhetsredovisningen och att säljarna även tittar på den. Detta svar skiljer sig från vad 

som gick att utläsa tidigare i intervjun. Green Cargo svarade bland annat att det skett mycket 

förändringar i hållbarhetsarbetet men att de inte gick att koppla till GRI som ett verktyg, utan 

att de redan hade andra redskap för hållbarhetsredovisningen. Riksbyggen svarade även dem 

att GRI fungerade som ett verktyg, detta för att knuffa frågor framåt men inte på något annat 

sätt utan då använder de andra ramverk. Detta gick även att utläsa från resten av intervjun då 

företaget menade att hållbarhetsredovisningen används som ett verktyg för att tydliggöra för 

de saker som inte fanns på plats, men som borde göra det. Sveaskog svarade att det var 

osäkert om GRI fungerade som ett verktyg men att det fungerade som ett 

rapporteringsverktyg. Utifrån resten av intervjun med Sveaskog framgick dock att företaget 

använt sig av GRI i arbetet med att förbättra de sociala ansvarsområdena och ordet ”verktyg” 

användes för att förklara hur GRI hjälpt till med dessa frågor. Systembolaget svarade även 

dem att det var osäkert om de använder GRI som ett verktyg för att förbättra 

hållbarhetsarbetet. Svaret skilde sig delvis från de svar som framkommit tidigare under 

intervjun. Företaget svarade bland annat att hållbarhetsredovisningen användes som ett 

verktyg för att följa upp positiva och negativa förändringar samt för att se om de var på väg åt 

”rätt håll”. 

 

En förklaring till varför huvudfrågan i denna studie blev lite svår för företagen att svara på 

kan bero på att ordet verktyg kan tolkas på olika sätt. Begreppet i sig är neutralt och kan 
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användas för att beskriva många olika saker. Detta kan betyda att svaren som företagen gav 

på sista frågan inte svarade på den frågan vi avsåg ställa. Dock var det intressant att se vad 

företagen själva ansåg och att dessa svar skiljde sig från andra svar som framkom under 

intervjun. Att svaren skiljer sig åt kan bero på att GRI går in i resten av hållbarhetsarbetet på 

företagen, samtidigt som företagen till stor del skiljer de olika delarna i verksamheten åt och 

endast tänker på GRI som ett redovisningsverktyg. Detta kan leda till att det blir otydligt för 

företagen vilka delar som har påverkats av GRI, vilket kan förklara varför det blir svårt för 

dem att utläsa vad som har lett till en viss förändring i hållbarhetsarbetet. Att företagen 

kopplar isär de olika delarna av hållbarhetsarbetet och ser GRI som ett redovisningsverktyg 

framkom även i studien ”Effekterna av hållbarhetsredovisning”. Författarna såg att företag 

ofta kopplar isär redovisningen från det praktiska arbetet och styrningen av verksamhetens 

hållbarhetsarbete.
73

 Detta skulle betyda att företagen inte använder GRI enligt vår definition 

av verktyg. Men med tanke på att GRI går in i det hållbarhetsarbete som redan finns på 

företagen blir det indirekt ett verktyg då det används i olika delar av hållbarhetsarbetet.  

 

Legitimerande 

En förklaring till att Green Cargo började hållbarhetsredovisa enligt GRI året innan kravet 

ställdes på alla statliga företag och varför Riksbyggen började redovisa frivilligt enligt GRI år 

2009 kan vara att de ville legitimera sin verksamhet. Enligt legitimitetsteorin måste åtgärder 

som tas vara transparenta och exponerade för allmänheten för att legitimera verksamheten.
74

 

Genom att få en ”stämpel” på att företaget hållbarhetsredovisar, som Johan på Green Cargo 

pratade om, visar företaget upp en bra front för samhället och kan därmed öka sin legitimitet. 

Genom att samhället anser att företaget är legitimt ges företaget en rätt att använda naturens 

resurser och anställa personal.
75

 Eftersom Green Cargo och Riksbyggen är företag som i 

högsta grad påverkar miljön och verkar i ett samhälle där fokus på miljön är stor, blir det 

viktigt för dem att kunna legitimera sin verksamhet.
76

 Att börja redovisa enligt GRI kan då 

ses som ett sätt att legitimera det arbete som företaget redan gjorde. 

Hållbarhetsredovisningen fungerar även legitimerande för Sveaskog och Systembolaget trots 

att dessa företag är tvungna att hållbarhetsredovisa. Även om hållbarhetsredovisningen är ett 

krav legitimerar den företagens hållbarhetsarbete, då arbetet rapporteras på ett transparent sätt 
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och finns tillgängligt för allmänheten att ta del av. Båda företagen har valt att redovisa på en 

högre nivå, nivån B+.  Systembolaget är ett stort företag och det kan innebära att det därför 

inte är lika legitimerande för företaget att redovisa på den lägsta nivån. Det kan förväntas att 

företaget på grund av sin storlek och ställning på marknaden (monopol) redovisar enligt en 

högre nivå. Även Sveaskog är ett stort företag med en verksamhet som har en tydlig påverkan 

på miljön. Därför kan det även krävas av dem att de redovisar på en högre nivå för att anses 

legitima.  

Intressenterna påverkar 

En koppling kan även göras till intressentmodellen. I dagens samhälle är det mycket fokus på 

hållbarhet så att Green Cargo och Riksbyggen började redovisa enligt GRI kan ses som ett 

sätt att arbeta proaktivt i sina relationer till intressenterna. Det innebär att företagen arbetar 

med hållbarhet oavsett påtryckningar i form av krav, för att tillfredsställa sina intressenter.
77

  

Johan på Green Cargo kallade hållbarhetsredovisningen för en skrytprodukt och poängterade 

effekterna av att vara först med det. Det uttalandet tyder på att hållbarhetsredovisningen är 

något som ser bra ut för Green Cargo och som tilltalar företagets intressenter.  

 

Institutionaliserande  

En annan förklaring till varför Green Cargo och Riksbyggen, som redan redovisade 

hållbarhetsarbetet, började redovisa enligt GRI kan vara att ramverket i sig har blivit 

institutionaliserat och normativt. På Riksbyggen ansågs GRI:s ramverk vara ett mer 

trovärdigt sätt att redovisa företagets hållbarhetsarbete på än det sätt man redovisade på 

tidigare. Hur företag påverkas av samhället och anpassar sig efter det kan förklaras med 

institutionell teori. Företagen anpassar sig efter rådande normer och institutionella reglerna 

om hur de bör agera för att på så sätt öka sin legitimitet och överlevnadsförmåga.
78

 

Riksbyggen nämnde under intervjun att de efter att ha redovisat enligt GRI kände att de var 

”rätt ute”. Det kan beskrivas som att företaget kände en bekräftelse på att de passade in i 

samhället och att de gör det som förväntas av dem. Systembolaget redovisade först på en C-

nivå men gick sedan över till en B-nivå då de ville göra en mer trovärdig rapport. Det kan 

tolkas som ett sätt att anpassa sig till omgivningen och den rådande praktiken.  
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6.2 Konkreta förändringar 

Har det skett någon konkret förändring i det praktiska hållbarhetsarbetet som kan kopplas 

direkt till hållbarhetsredovisningen? 

I intervjuerna med företagen framkom det att två av företagen, Riksbyggen och Green Cargo, 

inte ansåg att det har skett några konkreta förändringar i det praktiska hållbarhetsarbetet som 

kan kopplas direkt till hållbarhetsredovisningen. På Sveaskog har det skett förändringar i 

arbetet med de sociala frågorna, där de med hjälp av GRI kunde identifiera 

utvecklingsområden. På Systembolaget har det skett förändringar i de praktiska 

hållbarhetsarbetet men om det är på grund utav GRI som dessa skedde vär osäkert. 

Bättre struktur 

En förändring och förbättring som har skett på Green Cargo, Sveaskog och Systembolaget är 

arbetet med själva redovisningen av hållbarhetsarbetet. Företagen har med tiden lärt sig mer 

om vad som ska inkluderas i redovisningen och på vilket sätt det ska rapporteras. Detta 

stämmer överens med det som författarna till studien ”Effekterna av hållbarhetsredovisning” 

kom fram till, nämligen att arbetet med redovisningen förbättrats över tid, blivit mer 

strukturerat och att företagen arbetat fram förbättrade rutiner för redovisningen.
79

 På 

Sveaskog har det skett förändringar i de interna rutinerna som blivit mer sammanhållna då 

hållbarhetsfrågorna börjat tas upp i en GRI grupp, mot innan då frågorna togs upp på de olika 

staberna. Besluten om hållbarhet har även flyttats upp på en högre nivå i koncernen.  Något 

liknande såg man i studien ”Effekterna av hållbarhetsredovisning” där en förändring i 

strukturen kunde kopplas till hur företagen organiserar hållbarhetsarbetet.
80

 På Riksbyggen 

och Green Cargo har det inte skett några förändringar i de interna rutinerna, som kan kopplas 

till GRI, då dessa företag redan har fungerande rutiner utifrån andra ramverk. Det har 

däremot skett förändringar på Systembolaget, i de interna rutinerna, men det är osäkert om 

detta var på grund utav GRI. En förklaring till varför det kan vara svårt att identifiera 

förändringar och vad som orsakat dem är för att förändringar ofta sker gradvis och över en 

lång tid. Det kan göra det svårt att säga när i tiden och vad det var som startade förändringen.  
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Ändrat fokus 

Sveaskog kunde med hjälp av GRI identifiera utvecklingsområden inom de sociala områdena 

vilka fick ett ökat fokus i företaget. De sociala områdena gjordes uppföljningsbara och 

mätbara efter att företaget började arbeta med GRI. På Systembolaget blev det ett ökat fokus 

på hållbarhetsfrågor i och med att kravet kom på att redovisa enligt GRI. Systembolaget fick 

även ett ändrat fokus på miljöfrågorna och lyfter frågorna mer nu än man gjorde tidigare. 

Orsaken till förändringen beror, enligt Lena på Systembolaget, på den miljöutredning som 

företaget genomförde år 2011. Dock menade hon att det fanns en möjlighet att GRI påverkat 

företaget till att göra denna miljöundersökning eftersom företaget måste ha något att redovisa 

under miljöindikatorerna. Dessa förändringar i företagen kan kopplas till studien ”Effekterna 

av hållbarhetsredovisning” som visade att det hade skett förändring i vad en del företag 

fokuserade på i hållbarhetsarbetet samt att det i vissa fall blivit större fokus på 

hållbarhetsfrågorna.
81

 

Att Systembolaget fick ökat fokus på hållbarhetsfrågor och kompletterade miljömålen i och 

med att regeringens krav kom år 2008 kan även förklaras med att staten är företagets ägare. 

Enligt intressentmodellen är det viktigt att företag möter intressenternas krav och ägaren är en 

av de primära intressenterna.
82

 

Att de sociala områdena med hjälp av GRI fick ett ökat fokus på Sveaskog menar Charlotte 

antagligen skulle ha skett oavsett GRI eftersom hon menar att samhället är på väg åt de hållet. 

Detta går att koppla till den institutionella teorin där företag påverkas av normer och 

värderingar i samhället och drivs till att anpassa sig efter de institutionella myter om hur 

verksamheten ska vara uppbyggd och hur företagen ska agera.
83

 Även Systembolagets ökade 

fokus på miljöarbete som började i mindre skala på 90-talet och har ökat sedan dess kan 

förklaras som en anpassning till samhällets normer. Genom att företagen anpassar sig till 

normerna ökar deras legitimitet och deras existens berättigas då enligt legitimitetsteorin.
84
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6.3 Indikatorer som utgångspunkt 

Används GRI-indikatorer som utgångspunkter i hållbarhetsarbetet? 

Samtliga företag svarade att de inte använder indikatorerna som utgångspunkt för 

hållbarhetsarbetet. Green Cargo förklarade att de använder redovisningen ganska fristående 

och företaget har sedan tidigare många indikatorer som behandlar emissioner (utsläpp) och 

förbrukning. Riksbyggen arbetar efter olika styrtal som bygger på den hållbarhetsplan 

företaget har och jobbade med redan innan införandet av GRI. Sveaskog har tagit fram olika 

mål som de arbetar efter och först efter att de satt sina mål studerar de vilka indikatorer som 

finns inom området. Systembolaget arbetar utifrån Global Compacts tio principer utifrån 

vilken det sätts en långsiktig plan för företaget och sedan ser man vilka indikatorer som 

passar in. Systembolaget menar att man inte anpassar hållbarhetsarbetet efter 

hållbarhetsredovisningen utan snarare anpassar GRI indikatorerna efter hållbarhetsarbetet. 

 

Målstyrning 

Gemensamt för företagen är att de styr verksamheten inom hållbarhet med hjälp av uppsatta 

mål, så kallad målstyrning. Dessa mål är både så kallade inriktningsmål med vilka företagen 

visar vilken inriktning man vill att företaget ska ha och effektivitetsmål vilka är konkreta.
85

 

Dessa förmedlar företagen ut i den egna verksamheten. Gemensamt för företagen är att de 

inte förmedlar dessa i benämningen ”indikatorer” utan istället i termer om vad indikatorerna 

mäter. Vid genomförandet av telefonintervjuer framkom att alla på Green Cargo och 

Sveaskog visste att företaget har hållbarhetsmål men på Sveaskog kunde man inte specificera 

målen så som man kunde på Green Cargo. På Riksbyggen var de medvetna om 

hållbarhetsplanen och på Systembolaget visste två av de tre intervjuade om att det fanns en 

hållbarhetsplan. Företagen förmedlar även dessa mål externt genom att de presenteras i 

hållbarhetsredovisningen som publiceras och är offentlig. Av de personer som intervjuades 

via telefon var det endast de tre anställda på Sveaskog som visste vad GRI var. På 

Systembolaget hade två personer hört benämningen tidigare men visste inte vad det innebar. 

Att de antällda på Green Cargo, Riksbyggen och Systembolaget inte visste vad GRI var kan 

betyda att GRI inte är något företagen pratar om ute i verksamheten. Det kan även tolkas som 

att företagen inte använder sig av GRI som målstyrning. Att de anställda på Sveaskog alla 

visste om GRI visar att företaget kommunicerar ut information om GRI i verksamheten. Det 
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kan betyda att Sveaskog till viss del använder sig av GRI i målstyrningen, då 

kommunikationen mellan chefer och anställda är viktigt inom målstyrning.
86

 

 

I flera fall är företagens egna mål och styrtal desamma som vissa indikatorer. En indikator 

som samtliga företag arbetade med och har som mål är miljöindikatorn som behandlar 

utsläpp, bland annat av koldioxid. Riksbyggen förklarade att man efter att ha satt sina mål 

väljer indikatorer som finns inom de områdena och ibland är målen och indikatorerna 

desamma så som indikatorn för koldioxidutsläpp.  

 

"GRI:s indikatorer är ett verktyg för att kunna följa upp hållbarhetsarbetet och se om det 

blivit en negativ eller positiv förändring snarare än att styra själva arbetet" (Mehri Mir, 

Systembolaget) 

 

Systembolaget använder indikatorerna för att mäta och indikera om de är på väg att nå målen 

som är satta. Indikatorerna används på så vis för att förbättra arbetet. Redovisningen och de 

CSR-ansvarige är separerade på olika avdelningar vilket kan vara en anledning till att 

indikatorerna inte används så mycket i arbetet på Systembolaget.  

 

Svårt med indikatorerna 

I studien ”Effekterna av hållbarhetsredovisning” framkom det att det fanns svårigheter i att 

redovisa och arbeta med GRI eftersom ramverket inte alltid passade bra till företagens 

bransch eller verksamhet.
87

 Det är något som även framkommit i denna studie. Green Cargo, 

tycker att det är svårt att arbeta med indikatorerna och när man började med ramverket fick 

den dåvarande miljöchefen från början lägga ner mycket tid på att förstå vad som passade och 

var relevant för företaget. Även Sveaskog upplever svårigheter med det och att det är svårt 

för andra anställde som inte är insatta i själva redovisningen att relatera till GRI. På 

Riksbyggen, som är det enda av de fyra undersökta företagen som redovisar på en C- nivå, 

ansåg man att indikatorerna är lätta att arbeta efter på den nivå företaget valt att redovisa. 

Dock ansågs det svårt att hitta nyttan med de ekonomiska indikatorerna då de konkurrerar 

med den ekonomiska redovisningen som fortfarande anses viktigare. På Systembolaget anser 

man att det kan vara svårt att anpassa indikatorerna efter hållbarhetsarbetet men att man 

måste tolka dem och ta ut det som är mest väsentligt. Man kom i den tidigare nämnda studien 

fram till att svårigheter med att arbeta med indikatorerna hade lett till att det förekom mycket 
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tolkningar för att få dem att passa in i verksamheten och att de i vissa fall översattes till 

nyckeltal.
88

 Green Cargo, Riksbyggen och Sveaskog menar att det innebär mycket tolkande 

på ett pragmatiskt sätt för att anpassa indikatorerna efter verksamheten. Systembolaget 

använder indikatorer och nyckeltal i sitt arbete. Trots detta anser företagen att indikatorerna 

passar relativt bra till verksamheten. Företagen har själva valt den nivå som passar bäst samt 

med tolkningar valt ut det som är väsentligt för företaget.  

 

Indikatorer anpassas efter intressenterna 

Vilka indikatorer som redovisas och hur de redovisas påverkas av företagens intressenter, i 

enlighet med intressentmodellen.
89

 På Green Cargo har de anpassat sig till kunderna, som förr 

ville veta om all förorening och utsläpp men idag är koldioxid det enda som de frågar efter, 

enligt Johan. Normer och värderingar i samhället förändras och i dagens samhälle ligger stor 

fokus på koldioxidutsläpp. Om fokus ändras generellt i samhället så påverkar det även vad 

intressenterna efterfrågar hos företagen, enligt intressentmodellen.
90

  Koldioxidutsläppen är 

något som samtliga undersökta företag redovisar, har mål kring och anser är viktigt för att 

deras verksamhet. Att företagen redovisar sina koldioxidutsläpp och informerar om hur de 

arbetar för att minska utsläppen kan vara för att de vill legitimera sin verksamhet, i enlighet 

med legitimitetsteorin.
91

 Riksbyggen har effektivitetsmål att minska koldioxidutsläppen som 

mäts utifrån den indikator som är avsedd för detta i GRI. Det gör att indikatorn indirekt blir 

en utgångspunkt i arbetet med koldioxidutsläppen. Arbetet utgår inte ifrån indikatorerna, 

däremot är vissa av Riksbyggens befintliga mål identiska med indikatorerna som redovisas. 

En anledning till detta är att de är de stora vanliga indikatorer som är självklara för 

verksamheten, de små indikatorerna väljs för att passa in i verksamheten.  

6.4 Annan användning 

Används hållbarhetsredovisningen i någon annan form för utformningen utav 

hållbarhetsarbetet? 

GRI används i andra former än som ett verktyg för att utforma hållbarhetsarbetet. Både Green 

Cargo och Riksbyggen ansåg att GRI är bra för att lyfta upp viktiga frågor på bordet. Enligt 

Green Cargo kan det även hjälpa till med att man på ledningsnivå pratar om 

                                                 
88

 T Borglund, M Frostensson & K Windell. Effekterna av hållbarhetsredovisning. 
89

 M Grafström, P Göthberg & K Windell,CSR: Företagsansvar i förändring. 
90

 Ibid. 
91

 TD Wilmhurst & GR Frost, Corporate environmental reporting; A test of legitimacy theory. 



44  

hållbarhetsfrågorna på ett mer konkret sätt vilket i sin tur leder till att frågorna får mer 

uppmärksamhet internt. På Riksbyggen ser Charlotte hållbarhetsredovisningen som ett 

hjälpmedel för henne att knuffa hållbarhetsfrågorna framåt i företaget. Hon vill koppla in 

andra avdelningar i hållbarhetsarbetet och få hållbarhetsarbetet mer integrerat i 

verksamheten.  

GRI används på företagen Green Cargo och Sveaskog för att strukturera upp 

hållbarhetsredovisningen. På Sveaskog har arbetet med hållbarhetsredovisningen blivit mer 

strukturerat och mer effektivt då man har ett samlat forum för detta. Både i och med 

redovisningen men även för att man bildat en GRI-grupp som hanterar frågorna samlat vilket 

gör att man skapar tid. 

På Systembolaget används GRI för att följa upp att målen har nåtts samt att se om det skett en 

positiv eller negativ förändring. Systembolaget menar att ramverket kan fungera som en 

checklista för att se att företaget inte glömt att ta ställning till något område. 
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7. Slutsats och diskussion 

Utifrån undersökningen som genomförts i denna studie kan vi dra slutsatsen att de undersökta 

företagen inte använder GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet i direkt 

mening. Inget av företagen använder GRI som den centrala utgångspunkten i styrningen och 

utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Företagen använder sig istället av målstyrning utifrån 

redan inarbetade standarder, hållbarhetsplaner och principer för hållbarhetsarbete. Det är 

utifrån dessa som företagen tydliggör sina ansvarsområden och sätter upp mål. Sveaskog 

använde dock GRI för att identifiera utvecklingsområden inom de sociala ansvarsområdena 

samt göra dem uppföljningsbara och mätbara.  

 

De fyra företagen använder alla GRI på något sätt för att förbättra hållbarhetsarbetet, om än 

indirekt. GRI behandlar områden som företagen redan har arbetat med och sedan applicerar 

ramverket på. Ramverket och den målstyrning som företagen använder sig av går in i 

varandra då indikatorerna mäter samma saker som företagen tidigare utgått ifrån. GRI 

används därför indirekt som utgångspunkt i utvecklingen av hållbarhetsarbetet.  

 

Företagen använder GRI främst som ett renodlat redovisningssystem för hållbarhetsarbetet 

och inte direkt i att arbeta med och förbättra det praktiska arbetet.  Detta överensstämmer 

med det som författarna till studien ”Effekterna av hållbarhetsredovisning” kom fram till, att 

företagen tenderade att koppla isär hållbarhetsredovisningen från det praktiska arbetet och 

styrningen av verksamhetens hållbarhetsarbete.
92

  

 

Istället för att använda GRI som ett verktyg används det för att öka företagens legitimitet. Två 

av företagen började redovisa innan kravet, detta var främst för att kommunicera arbetet till 

intressenterna och för att legitimera verksamheten. Enligt legitimitetsteorin kan 

hållbarhetsredovisningen motiveras av företagens vilja att legitimera vissa delar av 

verksamheten.
93

  Alltså inte med det huvudsakliga syftet att använda GRI som verktyg i 

hållbarhetsarbetet. Anledningen till varför företagen började redovisa enligt GRI kan därför 

vara en förklaring till hur de sedan kom att använda det.  
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En trolig förklaring till varför företagen inte använder hållbarhetsredovisningen som ett 

verktyg i hållbarhetsarbetet är att företagen redan innan de började arbeta med GRI hade ett 

utvecklat arbete och kunskap inom hållbarhet. Företagen hade redan tillämpat och arbetade 

sedan en längre tid tillbaka enligt andra standarder, hållbarhetsplaner och principer för 

hållbarhetsarbetet. I studien ”Effekterna av hållbarhetsredovisning” kom författarna fram till 

en liknande slutsats att effekten av ramverket blev mindre i de företag som innan GRI hade 

väl etablerade sätt att arbeta med hållbarhetsfrågorna.
94

 

 

En annan förklaring kan vara att företagen upplever svårigheter med att arbeta med GRI. GRI 

är ett stort internationellt ramverk anpassat för att kunna användas av företag oavsett 

verksamhet.
95

 Företagen upplevde att det krävs mycket tolkningar för att kunna använda 

ramverket i den egna verksamheten. Det ledde till att företagen i flera fall valde att göra om 

indikatorerna till andra nyckeltal och styrtal för det interna arbetet, något som man även kom 

fram till i studien ”Effekterna av hållbarhetsarbetet”.
96

  

 

Under underökningen framkom det att företagen själva inte var helt klara med om de använde 

hållbarhetsredovisningen som ett verktyg. Svaren skilde sig åt och var ibland både 

motsägelsefulla och lite osäkra. Det visade sig att det var svårt för företagen att särskilja vad 

som påverkat arbetet och vad som hade lett till vilka förändringar. En förklaring är att 

hållbarhetsredovisningen och de redan befintliga standarderna, hållbarhetsplanerna och 

principerna som företagen använder går in i varandra. Vidare kan det förklaras med att 

förändringar ofta föranleds av många och små förändringar som sker gradvis, vilket gör det 

svårt att konkret veta vad som föranledde en specifik förändring.  

 

Konkreta förändringar 

Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att hållbarhetsredovisningen inte har lett till många 

och stora konkreta förändringar i företagen. Däremot har det lett till vissa förändringar så som 

bättre struktur, förändring i de interna rutinerna och ett ändrat fokus på hållbarhetsarbetet. En 

förändring är att arbetet med rapporteringen och redovisningen har förbättrats över tiden och 

även fått en förbättrad struktur på tre av de undersökta företagen. Genom studien framkom 

även att det skett förändringar i två av företagens interna rutiner med hållbarhetsarbetet, varav 
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i ett av dessa företag gick förändringen att koppla direkt till GRI. Om det har skett 

förändringar grundar sig troligen i hur väl fungerande rutiner företaget hade för 

hållbarhetsarbetet innan de började med GRI. Det kan även bero på hur väl dessa rutiner 

passade ihop med de interna rutinerna som arbetet med GRI innebar för företagen.  

 

Genom studien kom vi även fram till att det skett en viss förändring i vad företagen fokuserar 

på, efter att de börjat arbeta med GRI. Den tydligaste förändringen var att ett av företagen 

kunde identifiera utvecklingsmöjligheter inom ett arbetsområde. Två av företagen hade inte 

börjat fokusera på något nytt efter GRI och i ett av företagen var det svårt att identifiera om 

förändringen i fokus skett på grund av GRI. Studiens resultat är liknande de som författarna 

till i ”Effekterna av hållbarhetsredovisningen” kom fram till, vilket var att den största 

förändringen som skett var att företagens arbete med redovisningen hade förbättrats och blivit 

mer strukturerat. De kom även fram till att de i ett fåtal företag skett en förändring i vad 

företagen fokuserade på.
97

 En ytterligare förklaring till att de konkreta förändringarna varit få 

kan bero på att det länge varit mycket fokus på hållbarhet i samhället. Det har påverkat 

företagen som därför redan har mycket hållbarhetsfokus. Företagen har då, i enlighet med 

instutionell teori, redan anpassat sig efter de institutionella myterna för att öka sin 

överlevnadsförmåga.
98

  

 

Indikatorerna 

En annan slutsats som vi kan dra från denna studie är att inget av företagen direkt använder 

indikatorerna som utgångspunkt för hållbarhetsarbetet. Samtliga företagen utgår från olika 

styrtal och nyckeltal som de redan innan GRI tagit fram och arbetat med i företaget. Det visar 

att de arbetar med målstyrning, då de styr verksamheten med hjälp av olika mål.
99

  En del av 

dessa är detsamma som vissa indikatorer vilket innebär att indikatorerna indirekt blir en 

utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. De använder sig då utav de indikatorer som passar i 

verksamheten, främst de som liknar tidigare använda nyckeltal. En anledning till att 

indikatorerna inte användes fullt är att flera av företagen såg svårigheter med att arbeta med 

indikatorerna. Det visade sig att för att få indikatorerna att passa in behövde företagen göra 

mycket tolkningar. Ett företag uttryckte även att det var svårt att finna nyttan med vissa 

indikatorer vilket troligen påverkar hur de arbetar med dem. Vidare påverkade intressenterna 
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vilka indikatorer som företagen använder vilket kan kopplas till intressentmodellen som 

beskriver hur företagens handlingar påverkas av intressenterna.
100

  

 

Annan användning 

Genom vår studie kan vi dra slutsatsen att företagen på olika sätt använder 

hållbarhetsredovisningen i andra former, än som ett verktyg, för att utforma 

hållbarhetsarbetet. Studien visade att GRI:s ramverk används för att lyfta upp 

hållbarhetsfrågorna inom företaget, både på ledningsnivå och i resten av verksamheten. GRI 

används även för att öka fokus på hållbarhetsfrågorna och hållbarhetsarbetet inom företaget. 

Det visade sig även att GRI används för att strukturera upp arbetet med 

hållbarhetsredovisningen och att ramverket används som en checklista för att följa upp 

hållbarhetsarbetet. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång märkte vi att då de valda företagen redan har arbetat mycket med 

hållbarhet så innebar arbetet med GRI inte en så stor förändring. Om vi hade valt företag som 

inte arbetat mycket med hållbarhet tidigare hade GRI kanske används mer som ett verktyg i 

företagen. Det vore intressant att i en framtida studie göra en jämförelse mellan dessa två 

typer av företag för att se om de använder ramverket på olika sätt.  

 

I analysen framkom att hållbarhetsredovisningen används för att legitimera verksamheten 

främst i de företag som började redovisa innan det statliga kravet. I denna studie är tre av 

företagen statligt ägda och deras hållbarhetsarbete påverkades av staten i och med att de inte 

frivilligt redovisar enligt GRI. Det vore intressant att göra en jämförande studie mellan 

privata och statligt äga företag, för att ta reda på i vilken utsträckning de använder 

hållbarhetsredovisningen och på vilket sätt. 

 

Då denna studie endast undersöker fyra företags användning av GRI kan inga 

generaliseringar göras över andra företag. För att kunna generalisera och finna eventuella 

mönster kan man i framtiden göra en större undersökning som omfattar ett stort antal företag.  

 

Efter att vi utfört telefonintervjuerna märkte vi att kunskapen hos de anställda, inom samma 

företag, om hållbarhetsarbetet skiljde sig åt och att hållbarhetsarbetet var olika integrerat på 

                                                 
100

 M Grafström, P Göthberg & K Windell, CSR: Företagsansvar i förändring. 



49  

olika avdelningar. Det vore därför intressant att undersöka mer ingående hur integrerat 

hållbarhetsarbetet faktiskt är på företag som utger sig för att arbeta på detta sätt. Samt att 

undersöka hur hållbarhetsarbetet ser ut i hela organisationen och hur stor kunskapen är om 

arbetet.  
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Respondenter: 
 

Green Cargo: 

Johan Sandström, Miljöchef, 2012-11-26, kl.10, Green Cargo AB, Solna. 

 

Telefonintervjuer: 

Anna Mikkola, Inne-säljare, 2012-12-03. 

Lars Ökvist, Tressurychef, 2012-12-03. 

Fredrik Stengarn, Kommunikation och information, 2012-12-14. 

 

Riksbyggen:  

Charlotta Szczepanowski, Kvalitet och miljöchef, 2012-11-29 kl.9.15, Riksbyggen AB, 

Stockholm. 

 

Telefonintervjuer: 

Ylva Boman, HR strateg, 2012-12-03. 

Jerry Kristoffersson, Projektledare ombyggnad, 2012-12-03. 

Susanna Tiainen, Verksamhetschef ekonomiavdelningen, 2012-12-03. 

 

Systembolaget: 

Lena Rogeman, CSR-ansvarig, 2012-11-29, kl.15 Systembolaget, Stockholm. 

Mehri Mir, Redovisning/GRI, 2012-12-04, Systembolaget, Stockholm. 

 

Telefonintervjuer: 

Karin Benjamin, HR-partner, 2012-12-14. 

Staffan Adin, Inköp, 2012-12-14. 

ArmineSaghyan, Ekonomidirektör assistent, 2012-12-19. 

 

Sveaskog: 

Charlotte Jönsson, 13 december 2012 kl. 10, Sveaskog AB, Stockholm. 

 

Telefonintervjuer: 

Teresia Ringborg, Redovisningsekonom, 2012-12-19. 

Karolina Bergstorp, Informatör, 2012-12-19. 

Karin Eriksson, Personalchef, 2012-12-19. 
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Bilaga 1: Intervjumall med hållbarhetsansvarig 

 

Intervju med hållbarhetsansvarig 
 

1. Intervjupersonens namn och titel/arbetsuppgift i företaget? Har personen andra 

uppgifter än hållbarhet? 

2. Hur länge har intervjupersonen arbetat i företaget och på den positionen? 

Allmänna frågor 

3. När började ert företag redovisa enligt GRI:s ramverk? 

4. Varför började ni hållbarhetsredovisa enligt GRI? 

5. Vad anser ni är de främsta fördelarna respektive nackdelarna med att 

hållbarhetsredovisa enligt GRI? 

6. Hållbarhetsredovisade ni innan införandet av GRI? På vilket sätt? 

Det praktiska arbetet efter införandet av GRI 

7. Har det skett någon förändring i det praktiska hållbarhetsarbetet? Vilken och varför? 

8. Har arbetet blivit mer strukturerat, har ni mer strukturerade processer? Som går att 

direkt hänföra till hållbarhetsredovisningen? 

9. Var har ni för interna rutiner för hållbarhetsarbetet? Hur utformas dessa? Hur ofta 

följer ni upp dem, på vilket sätt, vilka gör det? 

10. Har det skett någon förändring i de interna rutinerna efter GRI? Vilka och hur? 

11. Har ni ett ökat fokus/prioritet på hållbarhetsfrågor på grund av GRI? Hur märks detta? 

12. Har det skett en förändring i vad företaget fokuserar på i hållbarhetsarbetet? 

13. Hur förmedlar ni arbetet inom hållbarhet till resten av företaget? 

14. Utbildar ni personalen inom hållbarhetsarbete? På vilket sätt och inom vilka 

områden? Vilka delar av företaget/personalen utbildar ni och i vilken omfattning? 

Styr GRI indikatorerna hållbarhetsarbetet 

15. Använder ni GRI-indikatorer som utgångspunkter i hållbarhetsarbetet? 

16. Tillämpar eller refererar ni till indikatorerna i ert praktiska arbete, hur? Kan ni ge ett 

konkret exempel. 

17. Anser ni att det är lätt eller svårt att arbeta efter GRI indikatorerna? 

18. Anser ni att indikatorerna är utformade på ett sätt som passar för er verksamhet? 
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Frågor utifrån Green Cargos hållbarhetsredovisning: 

19. Vi har uppmärksammat en förändring i antalet indikatorer under 2011 jämfört med 

föregående år, enligt bilagorna med indikatorer. Varför, vad beror det på? Har ni valt 

färre indikatorer eller finns det andra orsaker till att bilagan inte omfattar alla 

indikatorer? 

Miljömässigt 

20. Hur arbetar ni med att minska er direkta energianvändning? Ge gärna ett konkret 

exempel. Kan ni koppla det (och i så fall hur) till hållbarhetsredovisningen? 

21. Hur arbetar ni med att minska era utsläpp i luften? Ge gärna ett konkret exempel. Kan 

ni koppla det (och i så fall hur) till hållbarhetsredovisningen? 

22. Har ni genom indikatorerna uppmärksammat någon möjlighet till förbättring inom 

miljöområdet? Vilka och hur? 

Socialt 

23. Hur arbetar ni för att öka säkerheten på företaget? Ge gärna ett konkret exempel. Kan 

ni koppla det (och i så fall hur) till hållbarhetsredovisningen? Vad gör ni för att 

minska skador och olyckor? 

24. Hur arbetar ni för att öka mångfalden och jämställdheten inom företaget? Hur gör ni 

för att skapa balans i könsfördelningen? Ge gärna ett konkret exempel. Kan ni koppla 

det (och i så fall hur) till hållbarhetsredovisningen? 

25. Använder Green Cargo hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att 

förbättra hållbarhetsarbetet? 

 

Frågor utifrån Riksbyggens hållbarhetsredovisning: 

Miljömässigt 

19. Hur arbetar ni med att minska ert koldioxidutsläpp? Ge gärna ett konkret exempel. 

Kan ni koppla det (och i så fall hur) till hållbarhetsredovisningen? 

20. Hur arbetar ni för att minska er miljöpåverkan från produkter och tjänster? Ge gärna 

ett konkret exempel. Kan ni koppla det (och i så fall hur) till 

hållbarhetsredovisningen? 

21. Har ni genom indikatorerna uppmärksammat någon möjlighet till förbättring inom 

miljöområdet? Vilka och hur? 
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Socialt 

22. Hur arbetar ni för att öka jämställdheten inom företaget? Hur gör ni för att skapa 

balans i könsfördelningen? Ge gärna ett konkret exempel. Kan ni koppla det (och i så 

fall hur) till hållbarhetsredovisningen? 

23. Använder Riksbyggen hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att 

förbättra hållbarhetsarbetet? 

 

Frågor utifrån Sveaskogs hållbarhetsredovisning: 

Miljömässigt 

19. Hur arbetar ni för den biologiska mångfalden? Ge gärna ett konkret exempel. Kan ni 

koppla det (och i så fall hur) till hållbarhetsredovisningen? 

20. Hur arbetar ni för att minska era utsläpp till luft? Ge gärna ett konkret exempel. Kan 

ni koppla det (och i så fall hur) till hållbarhetsredovisningen? 

21. Har ni genom indikatorerna uppmärksammat någon möjlighet till förbättring inom 

miljöområdet? Vilka och hur? 

Socialt 

22. Hur arbetar ni för att öka jämställdheten och mångfalden inom företaget? Ge gärna ett 

konkret exempel. Kan ni koppla det (och i så fall hur) till hållbarhetsredovisningen? 

23. Hur arbetar ni för att öka säkerheten inom företagets verksamhet? Ge gärna ett 

konkret exempel. Kan ni koppla det (och i så fall hur) till hållbarhetsredovisningen? 

24. Använder Sveaskog hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att förbättra 

hållbarhetsarbetet? 

 

Frågor utifrån Systembolagets hållbarhetsredovisning: 

Miljömässigt 

19. Hur arbetar ni för att minska utsläpp till luft (koldioxid) i och med transport av varor 

inom Sverige och från utlandet? Ge gärna ett konkret exempel. Kan ni koppla det (och 

i så fall hur) till hållbarhetsredovisningen? 

20. Hur arbetar ni för att minska er miljöpåverkan när det gäller produkterna? Ge gärna 

ett konkret exempel. Kan ni koppla det (och i så fall hur) till 

hållbarhetsredovisningen? 

21. Har ni genom indikatorerna uppmärksammat någon möjlighet till förbättring inom 

miljöområdet? Vilka och hur? 
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Socialt 

22. Hur arbetar ni för att motverka korruption? Ge gärna ett konkret exempel. Kan ni 

koppla det (och i så fall hur) till hållbarhetsredovisningen? 

23. Hur arbetar ni för att säkerställa medarbetarnas säkerhet och hälsa i det dagliga 

arbetet? Ge gärna ett konkret exempel. Kan ni koppla det (och i så fall hur) till 

hållbarhetsredovisningen? 

24. Har ni efter införandet av hållbarhetsredovisning enligt GRI en ökad kontroll över 

leverantörskedjan och deras arbete, sett ur ett hållbarhetsperspektiv? 

25. Använder Systembolaget hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att 

förbättra hållbarhetsarbetet? 
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Bilaga 2: Intervjumall med anställda 

 

Telefonintervju med anställd 

1. Arbetar ni med hållbarhet på företaget?  

2. Lyfts hållbarhetsfrågorna fram, och arbetar ni med de aktivt på företaget? 

3. Hållbarhetsredovisar ni på företaget? På vilket sett? 

4. Anser du att hållbarhet är en viktig del/fokus i företaget? 

5. Vad har du för inställning till GRI? 

Om Riksbyggen 

6. Har ni någon hållbarhetsplan på företaget? Vi har hört att ni arbetar med något som 

heter ”Planeten ska med”, hur fungerar det? 

7. Har du gått någon utbildning i miljöfrågor? 

8. Har ni några hållbarhetsmål på företaget? 

Om Green Cargo 

6. Har ni några hållbarhetsmål på företaget? Vi har hört att ni arbetar med något som 

heter ”Måltavlan”, hur fungerar det? 

7. Har du gått någon utbildning inom miljö och/eller säkerhet? 

8. Hur arbetar företaget för att minska utsläpp? 

Om Systembolaget 

6. Har ni någon målplan för hållbarhetsarbetet på företaget? Vi har hört att ni arbetar 

med något som heter ”Aktivitetsplan”, hur fungerar det? 

7. Har du fått någon utbildning i hållbarhetsarbete? Eller information om det på något 

sett? 

8. Hur arbetar företaget med att minska sin energiförbrukning? 

Om Sveaskog  

6. Har ni några hållbarhetsmål på företaget? Kan du ge några exempel på olika mål? 

7. Har du fått någon utbildning i hållbarhetsarbete? Eller information om det på något 

sett? 

8. Hur arbetar företaget med att minska sina utsläpp? 


