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Titel  - En studie om hur statligt ägda företag arbetar med att integrera 
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Handledare Bengt Lindström och Jurek Millak 

Nyckelord  CSR, GRI, hållbarhetsredovisning, hållbarhetsstrategier, hållbar 

utveckling, integrerad rapportering  
Syfte  Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur statligt ägda företag arbetar 

med hållbarhetsfrågor och hur dessa förhåller sig till 

affärsverksamheten.   
Metod  Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ 

undersökningsstrategi. Vi har vidare genomfört kvalitativa intervjuer 

där vi har använt oss av en intervjuguide innehållande fyra 

ämnesområden som knyter an till uppsatsens frågeställning. 

Ämnesområdena är företagets mål, tillvägagångssätt och strategier, 

GRI:s ramverk samt hållbarhetsredovisningens effekter och 

framtidsutsikter. 

Empiri  Vi har samlat in vår empiri genom telefonintervjuer och intervjuer på 

plats hos de deltagande företagen i studien. De deltagande företagen i 

denna studie är Vattenfall, Teracom, SAS, Samhall, TeliaSonera, Green 

Cargo och PostNord där vi har träffat ansvariga inom 

hållbarhetsområden på respektive företag.  

Slutsats  Samtliga företag i studien har antingen påbörjat eller strävar efter att 

integrera hållbarhetsfrågorna i affärsverksamheten, vilket de anser är 

den enda vägen att gå. Det finns däremot skillnader på hur långt de 

olika företagen kommit med denna integration. Vi anser att om ett 

företag ska lyckas med detta så krävs tydliga mål och strategier. 
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Abstract   
Title - A study of how state-owned companies are working to integrate 

sustainability issues to their business  
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Subject Business Economics C – Accounting 

Authors Anna Pouzette and Sofie Runhagen 

Advisors Bengt Lindström and Jurek Millak 

Keywords  CSR, GRI, sustainability reporting, sustainability strategies, 

sustainability development, integrated reporting 

Purpose The purpose of this study is to find out of how state-owned companies 

work with sustainability issues and how they relate to business 

Methods  We have used a qualitative research approach. We have also conducted 

qualitative interviews where we have used an interview guide 

containing for subject areas, which are linked to the question of the 

study. The subjects are the goals for the company, practice and 

strategies, GRI´s framework and the effects and prospects of 

sustainability reporting  

Empirics We have collected our empirical data through both telephone 

interviews and on-site interviews with the participating companies in 

the study. Participating companies in the study are Vattenfall, SAS, 

Samhall, TeliaSonera, Green Cargo and PostNord where we have met 

managers in sustainability from each company. 

Conclusion All companies in the study have either started or strive to integrate 

sustainability into business operations, which they believe is the future 

way to go. However, there are differences in how far the different 

companies have come with this integration. We believe that if a 

company is to succeed in this, there must be clear goals and strategies. 
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1  Inledning 
I uppsatsens första avsnitt kommer vi att beskriva bakgrunden till hur hållbarhetsredovisning 

vuxit fram och utvecklats, vilka problemområden som finns, vilken forskningsfråga uppsatsen 

avser att besvara samt syfte och vilka avgränsningar som gjorts. 

 

1.1  Bakgrund 
Företags samhällsansvar har varit omdiskuterat i flera århundranden, däremot har föreställningar 

och idéer om vad företags samhällsansvar bör innefatta förändrats i takt med 

samhällsutvecklingen.  Redan under 1600-talet och industrialiseringen fanns det i Sverige spår av 

socialt ansvarstagande i samband med att bruksnäringen utvecklades. Under denna period fram till 

mitten av 1800-talet etablerades samhällstjänster och organisationer som ligger till grund för det 

svenska välfärdssamhället. Bruken skapade arbetstillfällen och de ytterst ansvariga på bruken såg 

till att de anställda fick sjukvård, att barnen fick gå i skola samt att brandkår, äldrevård och andra 

statliga organisationer utvecklades. 1 

 

I början på 1900-talet handlade det sociala ansvarstagandet främst om hur företagen arbetade med 

att skapa en god välfärd för de anställda genom att exempelvis erbjuda företagshälsovård och 

fritidsaktiviteter. På 1950-talet förändrades synen på socialt ansvarstagande och övergick till att 

företag skulle ta ett övergripande samhällsansvar och inte enbart skapa välfärd inom den egna 

verksamheten. 2 

 

Under 1970-talet väcktes debatten om företags samhällsansvar bland aktieägare och företags 

intressenter. Intressenter började under denna period ställa högre krav på företags sociala 

ansvarstagande och företag blev därför allt mer beroende att uppfylla intressenters förväntningar 

då dessa påverkar företags verksamhet. 3  

 

                                                
 
 
1 Grafström M, Göthberg P & Windell K (2010) CSR: Företagsansvar i förändring 
2 ibid	  
3 ibid 
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Förenta Nationerna (FN) höll år 1972 en konferens, den mänskliga miljön, i Stockholm som 

genom svenskt initiativ blev början för en global diskussion om hållbar utveckling. Det var första 

gången miljöfrågor togs upp inom FN men de deltagande länderna kunde vid tillfället inte enas om 

en konkret handlingsplan. FN tillsatte därför en kommission elva år senare med uppgift att 

upprätta ett handlingsprogram om förändring inom miljö och utveckling. Ordförande i 

kommissionen var den norska f.d. statsministern Gro Harlem Brundtland, och kommissionen kom 

i och med detta att kallas för Brundtlandskommissionen. I slutet av 1980-talet myntades begreppet 

hållbar utveckling i samband med kommissionens rapport Vår gemensamma framtid. I rapporten 

var frågor gällande miljö, utveckling och fattigdom i fokus och hållbar utveckling definierades 

som att ”tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”.4 Ett av rapportens budskap var att sträva mot rättvisa mellan 

generationer och att sparsamt använda de ändliga naturtillgångarna som exempelvis olja, kol och 

gas. 5  

 

År 1992 höll FN sin andra konferens om miljö och utveckling där riktlinjer och mål för dessa 

frågor fastställdes, vilken kom att kallas för Agenda 21. Under denna konferens tillkom även 

socialt och ekonomiskt ansvarstagande som lika viktiga beståndsdelar, som den miljömässiga, för 

att nå en hållbar utveckling. 6  

 

Under 1990-talet lanserades modellen The Triple-Bottom-Line av John Elkington som var en av 

föregångarna bakom hållbarhetsredovisning. Modellen omfattar de tre olika områden som 

fastställdes i Agenda 21; sociala, miljömässiga och ekonomiska. Grundtanken bakom modellen är 

att det måste finnas balans mellan de tre områdena eftersom dessa påverkar varandra och bör 

därmed vara sammankopplade. Företag borde därför ta hänsyn till samtliga delar. 7 

Hållbarhetsredovisning handlar om att företag ska redovisa hur de tar ansvar inom de tre 

                                                
 
 
4 Frostenson M, Helin S & Sandström J (2012) Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion, sid 13 
5 Frostenson M, Helin S & Sandström J (2012) Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion  
6 Balans nr 2 (2005) Vem vill revidera socialt ansvar? 
7 Frostenson M, Helin S & Sandström J (2012) Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion  



Södertörns Högskola  Anna Pouzette 
Företagsekonomi C  Sofie Runhagen 
Kandidatuppsats  
2014-01-16 
 
 
 

3 
 

områdena i sin affärsverksamhet och syftar till att ge en balanserad och rättvisande bild av 

företagets resultat inom hållbarhet. 8  

 

Intressenter ställer allt högre krav på företags ansvarstagande vilket har lett till att antalet företag 

som upprättar en hållbarhetsredovisning ökat och att denna typ av redovisning fått allt större 

fokus. Dialogen mellan företaget och dess intressenter har blivit allt viktigare för upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar då företag fokuserar på att uppfylla intressenternas krav i framställningen 

av hållbarhetsfrågor.9  

 

I november 2007 beslutade Sveriges regering, som första land i världen, att alla statligt ägda 

företag i Sverige från och med räkenskapsåret 2008, ska presentera en hållbarhetsredovisning i 

samband med årsredovisningen. En rapport som ska upprättas i enlighet med Global 

Responsibility Initiatives (GRI:s) riktlinjer.10 

 

Idag hållbarhetsredovisar många företag i Europa och EU:s intresse för att reglera området växer 

sig allt starkare. Trenden tyder på att länder runt om i Europa kommer kräva 

hållbarhetsinformation från företagen och det finns mycket som talar för att det kommer bli 

obligatoriskt. Idag anställer företag i allt större utsträckning specialiserad personal för att upprätta 

hållbarhetsredovisningen eftersom den är både tids-och kunskapskrävande. 11 

 

1.2  Problemdiskussion 
Förhållandet mellan socialt ansvarstagande och företags lönsamhet har länge diskuterats, framför 

allt när debatten om företags samhällsansvar väcktes bland aktieägare och övriga intressenter. 

Innan 1970-talet ansågs detta förhållande strida mot varandra och att socialt ansvarstagande inte 

kunde leda till ekonomisk lönsamhet för företag. Milton Friedman som på 1970-talet fick 

Nobelpris i ekonomi ansåg att företag endast skulle engagera sig i aktiviteter som syftar till att öka 

                                                
 
 
8 www.regeringen.se, ”Effekterna av hållbarhetsredovisning”.  
9 Frostenson M, Helin S & Sandström J (2012) Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion 
10 www.regeringen.se, ”Effekterna av hållbarhetsredovisning”. 
11 Frostenson M, Helin S & Sandström J (2012) Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion 	  
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företagets vinst. Vidare menar Friedman att det sociala ansvaret endast består av ekonomiskt 

ansvar och att företag genom vinstmaximering bidrar till att uppnå ekonomisk tillväxt.12 

 

Under 1970- talet förändrades dock synsättet och än idag argumenteras det istället för att dessa två 

komponenter samspelar och att den ena är en förutsättning för den andra.  Idag inkluderar allt fler 

företag både ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor i sin affärsverksamhet för att skapa 

konkurrensfördelar och som även kan bidra till stärkt anseende. Företag kan på så vis lyckas 

behålla sina kunder, etablera nya kunder, värva kompetent personal samt säkerställa aktieägarnas 

intresse genom att engagera sig i dessa frågor.13 

 

Sedan 2008 ska samtliga statligt ägda företag i Sverige upprätta en hållbarhetsredovisning enligt 

GRI:s riktlinjer. Eftersom att företagen måste upprätta denna typ av redovisning är det av intresse 

att ta reda på hur arbetsprocessen ser ut gällande hållbarhetsarbetet samt hur det redovisas på 

företagen. Vidare vore det intressant att ta reda på hur hållbarhetsmålen förhåller sig till 

affärsverksamheten. 14 Genom antagandet att affärsnytta är en viktig del för ett företags 

verksamhet vore det intressant att undersöka huruvida en hållbarhetsredovisning kan generera 

nytta och värde för företaget. 15 Det vore även att intresse att ta reda på hur företagen ser på 

framtiden inom hållbarhetsredovisning och de effekter detta kan bidra till. 

 

1.3  Frågeställning 
Med utgångspunkt från uppsatsens problemdiskussion avser vi att besvara följande frågeställning: 
 

- Hur arbetar företag med att integrera hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten? 

 

 

 

 

                                                
 
 
12 Grafström M, Göthberg P & Windell K (2010) CSR: Företagsansvar i förändring 
13 Grafström M, Göthberg P & Windell K (2010) CSR: Företagsansvar i förändring 
14 Bilaga 1, Telefonintervju 1 och 2 
15 www.regeringen.se, ”Effekterna av hållbarhetsredovisning”.	  
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1.4  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor och hur dessa 

förhåller sig till affärsverksamheten.  För att ta reda på detta har vi fastställt följande delsyften: 

 

• Vilka är företagens huvudsakliga hållbarhets-och affärsstrategiska mål? 

• Hur ser arbetsprocessen och strategierna ut för hållbarhetsarbetet? 

• Hur förhåller sig företagen till GRI:s ramverk? 

• Vilka effekter och framtidsutsikter ser företagen inom hållbarhetsredovisning? 

 

1.5  Avgränsningar 
För att avgränsa detta breda undersökningsområde har vi valt att begränsa uppsatsen till att endast 

studera statligt ägda företag. Denna avgränsning är baserad på den lagändring som trädde i kraft 

2007 som innebär att samtliga statligt ägda företag i Sverige från och med räkenskapsåret 2008 

måste upprätta en hållbarhetsredovisning i linje med GRI:s riktlinjer.  

 

2 Metod 
I följande avsnitt kommer vi att beskriva uppsatsens undersökningsstrategi, undersökningsdesign, 

hur vi gått tillväga för att samla in data samt olika mått som kan användas för att mäta den 

undersökning som genomförts. 

 

För att få en bredare kunskap inom ämnesområdet för hållbarhetsredovisning valde vi att läsa 

litteratur inom ämnet samt studera tidigare forskning och läsa vetenskapliga artiklar.  Vi använde 

oss av Södertörns Högskolas databas, Business Source Premier, för att finna tidigare studier inom 

ämnet. Vi använde sökorden sustainability accounting, sustainability reporting, sustainable 

development, sustainability management samt integrated reporting och fann tidigare studier inom 

ämnet som vi kommer presentera under avsnittet för teoretisk referensram längre fram i uppsatsen. 

 

Efter att vi läst dessa tidigare studier valde vi även att kontakta två personer som arbetar inom 

hållbarhetsredovisning för att ta reda på hur detta tillämpas i praktiken. Kontaktuppgifterna till 

dessa personer fick vi genom en studiekamrat, och efter kontakt med dessa per telefon utfördes två 
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telefonintervjuer. 16 Utifrån dessa telefonintervjuer, tidigare studier och den litteratur vi läst 

formulerades uppsatsens frågeställningar och syften.  

 

2.1  Undersökningsstrategi 
Vid företagsekonomisk forskning finns det två olika undersökningsstrategier att tillämpa; 

kvalitativ och kvantitativ. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsstrategi med 

deduktiva inslag. Deduktivt synsätt bygger på att modeller och teorier används som utgångspunkt 

för att dra slutsatser om det specifika fallet som undersöks. 17 De deduktiva inslagen i vår studie är 

att vi tolkat resultatet från vår undersökning utifrån de modeller och teorier som presenteras i den 

teoretiska referensramen.  En kvalitativ undersökningsstrategi kan beskrivas som ett tolkande 

synsätt där vikten av ord vid insamling och analys av empirisk data är av stor betydelse, snarare än 

kvantifiering.18 Baserat på syftet med uppsatsen och dess ämnesområde anser vi att en kvalitativ 

undersökningsstrategi är att föredra för att kunna besvara uppsatsens frågeställning. De deltagande 

företagens beskrivningar och tankesätt gällande deras arbetsprocesser vid hållbarhetsarbetet är av 

stor betydelse för undersökningen. Vi har därför valt att använda en kvalitativ 

undersökningsstrategi.  

 

2.2  Undersökningsdesign 
Vid samhällsvetenskapliga undersökningar kan olika former av undersökningsdesigner användas 

där designen som tillämpas skall spegla syftet med undersökningen. De designer som finns att 

tillämpa är tvärsnittsdesign, experimentell design, longitudinell design, fallstudie samt komparativ 

design. En fallstudie innebär att ingående studera ett specifikt fall, men eftersom vi valt att studera 

fler än ett statligt företag, innebär det att undersökningsdesignen tar formen av en multipel 

fallstudie. 19 Genom att studera fler än ett företag ger det en bredare inblick i hur statligt ägda 

företag arbetar med hållbarhetsfrågor. På så sätt kan vi få fler infallsvinklar i hur arbetsprocesserna 

är utformade. 

 
                                                
 
 
16 Bilaga 1- Förstudie 
17 Ahrne G och Svensson P (2012) Handbok i kvalitativa metoder 
18 Bryman A & Bell E (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
19 ibid 
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2.3  Deltagande företag 
De deltagande företagen i studien har genom ett bekvämlighetsurval valts ut utifrån en lista över 

samtliga 52 statligt hel-delägda företagen i Sverige. 20 De sju företag som medverkar i vår 

undersökning är; Vattenfall, Teracom, SAS, PostNord, Green Cargo, Samhall och TeliaSonera. 

 

2.4  Datainsamling 
I kvalitativa forskningsstudier kan datainsamling härstamma från intervjuer, observationer samt 

granskning av material. Vi har i vår undersökning valt att använda oss av intervjuer, som faller 

under två huvudkategorier: strukturerade och kvalitativa intervjuer. Vid strukturerade intervjuer 

används ett i förväg strikt frågeformulär med samma frågor till samtliga intervjupersoner. 

Exempel på strukturerade intervjuer är enkätundersökningar eller opinionsundersökningar. I 

kvalitativa intervjuer används däremot inget strikt frågeformulär, intervjupersonen har istället 

fastställt ett antal ämnesområden som skall besvaras i undersökningen.21 Kvalitativa intervjuer kan 

i vissa sammanhang även kallas för semistrukturerade intervjuer. 22 Vi har valt att använda oss av 

kvalitativa intervjuer och har utformat en intervjuguide med frågor inom fyra ämnesområden som 

knyter an till uppsatsens syfte och frågeställning. I kvalitativa intervjuer är det viktigt att vara 

flexibel gällande frågornas ordningsföljd och att anpassa sig efter situationen beroende på vad 

intervjupersonen svarar. 23 Intervjuerna spelades in efter godkännande från de deltagande 

personerna på företagen som ställt upp. Varje intervju transkriberades ord för ord, därefter 

sammanfattade vi dessa var och en för sig. Transkriberingen av intervjuerna finns inte med i denna 

uppsats som bilaga, vi har istället valt att presentera sammanfattningar av de genomförda 

intervjuerna i bilagor. 24 Sammanfattningarna användes sedan som utgångspunkt för att presentera 

empirin utifrån de fyra ämnesområden vi utformat intervjuguiden från. Transkriberingen finns 

däremot tillgänglig vid önskemål.  

 

 

                                                
 
 
20 Regeringen, Företag med statligt ägande 
21 Yin K R (2011) Kvalitativ forskning: från start till mål 
22 Bryman A & Bell E (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
23 Trost J (2010) Kvalitativa intervjuer 
24 Bilaga 3- Sammanfattning av intervjuer 
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2.4.1 Intervjuguide 

De ämnesområden vi valt vid utformandet av intervjuguiden är företagets mål, tillvägagångssätt 

och strategier, ramverk samt hållbarhetsredovisningens effekter och framtidsutsikter.25 Baserat på 

de förstudier som genomförts är vi intresserade att undersöka dessa ämnesområden då vi tror att 

det finns en koppling mellan ämnesområdena och uppsatsens frågeställning. 26 Utifrån dessa har vi 

sedan formulerat ett antal intervjufrågor som använts som utgångspunkt vid intervjuerna. 

Intervjuguiden har även skickats till respektive intervjuperson från de deltagande företagen några 

dagar innan intervjun så att de skulle få möjlighet att förbereda sig. Anledningen till att vi utformat 

intervjuguiden efter ämnesområdena är för att vi ville skapa en röd tråd genom arbetet, som knyter 

an till uppsatsens syfte och frågeställning.  

 

Det finns ett antal viktiga faktorer att tänka på för att lyckas med en kvalitativ intervju. Att tala 

måttligt mycket, inte vara styrande, förbli neutral, upprätthålla en god relation, använda ett 

intervjuprotokoll samt analysera intervjupersonens svar under intervjuns gång. 27 Under de 

intervjuer vi genomfört har det varit viktigt att vara flexibel och lyhörd inför intervjupersonens 

svar och vi har vid utformningen av frågeställningarna i intervjuguiden i största möjliga mån 

försökt att ställa öppna frågor utan att vara styrande, för att få så uttömmande svar som möjligt. Vi 

valde att inleda varje intervju med frågor gällande befattning och yrkeserfarenhet inom 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning för att få en naturlig och avslappnad start.  

 

2.5  Begreppsmått  
Vid bedömning av företagsekonomisk forskning finns tre viktiga kriterier att ta ställning till; 

reliabilitet, validitet samt replikation. Reliabilitet handlar om huruvida resultat från en 

undersökning skulle bli densamma om den skulle utföras på nytt, dvs. dess tillförlitlighet. 28 Vår 

studie bygger på kvalitativa intervjuer som berör aktuella frågor inom hållbarhetsredovisning. 

Företagens arbetsprocesser och beslut är i ständig förändring i takt med utvecklingen inom ämnet, 

vilket kan leda till att utfallet eventuellt inte skulle bli densamma om vi skulle genomföra studien 

                                                
 
 
25 Bilaga 2, intervjuguide 
26 Bilaga 1, Förstudie 
27 Yin K R (2011) Kvalitativ forskning: från start till mål 
28 Bryman A & Bell E (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder	  
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på nytt. Validitet används som ett mått för att bedöma om de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller inte, om man verkligen mätt det man avsett att mäta. 29 För att 

stärka validiteten och skapa en röd tråd genom hela arbetet har vi valt att utforma vår 

intervjuguide i enlighet med uppsatsens delsyften. Detta för att i största möjliga mån mäta det vi 

avser att mäta för att vidare kunna besvara uppsatsens frågeställning. Replikation handlar om 

huruvida en undersökning går att reproducera och för att det skall vara möjligt måste forskarens 

tillvägagångssätt vara beskrivet noggrant i detalj. 30 Vi har försökt att vara så detaljerade som 

möjligt för att beskriva vårt tillvägagångssätt och tankar under undersökningens genomförande. 

 

2.6  Källkritik 
Källkritik handlar om att tolka de källor som använts i en undersökning. För att kunna analysera 

och bedöma de källor som använts finns det källkritiska principer att utgå från; äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 31 Vi kommer nedan att beskriva dessa principer samt 

beskriva hur vi valt att förhålla oss till dessa. 

 

Äkthet handlar om att den valda källan ska vara det den utger sig för att vara, det vill säga att den 

inte är förfalskad.32 Vi har i största möjliga mån försökt att använda oss av primärdata för vår 

undersökning, i form av kvalitativa intervjuer. När vi valde ut relevanta artiklar har vi haft ett 

kritiskt förhållningssätt och valt att söka efter vetenskapliga artiklar utifrån Södertörns Högskolas 

databas Business Source Premier.  

Tidssamband handlar om att desto längre tid som gått mellan en specifik händelse och dess källa, 

desto större motiv finns det att tvivla på källan som angetts. 33 Eftersom att hållbarhetsredovisning 

är ett aktuellt ämne där det skett mycket förändringar senaste tiden har vi haft detta i åtanke vid 

val av sekundärdata. Oberoende handlar om att källan som används inte ska vara refererad av en 

annan källa. När information från primärkällan återberättas i flera olika led är det lätt att den 

                                                
 
 
29 Bryman A & Bell E (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder 
30 ibid 
31 Thurén T (2013) Källkritik 
32 ibid	  
33 ibid 
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misstolkas och snedvrids. 34 Vid källhänvisning från exempelvis vetenskapliga artiklar har vi 

därför valt att hänvisa till primärkällan för att undvika felaktig information. 

Tendensfrihet handlar om källan inte ska vara påverkad eller förvrängd av personliga, 

ekonomiska, politiska och andra intressen. 35 När vi valt ut relevanta källor till vår undersökning 

har vi varit noga med att läsa igenom hela källan för att få en tydlig överblick för om den 

påverkats av dessa aspekter. Vi är dock medvetna om att de deltagande personerna från respektive 

företag i studien möjligtvis inte är objektiva i sitt synsätt. Detta eftersom de troligtvis beskriver 

företagets tillvägagångssätt och tankar gällande hållbarhetsarbetet utifrån företagets bästa. 

 

2.6.1 Kritik av val av deltagare 

Vid kontakt med de deltagande företagen gick vi först in på respektive hemsida för att söka 

information om vem som var ansvarig för företagets hållbarhetsredovisning. Majoriteten av 

företagen publicerade kontaktuppgifterna till hållbarhetschefen/ansvarige för hållbarhetsområdet 

och i dessa fall tog vi kontakt med denne. I de fall där informationen inte fanns, ringde vi 

företagets växel för att bli vidarekopplad till den person som är ansvarig för företagets 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. I samtliga fall har vi blivit positivt bemötta i den 

mån att företaget i fråga velat ställa upp på intervju. Trots att vi talat med den ansvarige inom 

hållbarhetsområdet för respektive företag har vi upplevt en skillnad mellan deltagarna gällande 

kunskap och engagemang inom ämnet. Detta har lett till att vi inte fått lika uttömmande svar från 

alla intervjudeltagare, vilket resulterat i att intervjutiden varierat. Överlag har telefonintervjuerna 

varit kortare än de intervjuer som genomförts på plats på företagen. 

 

2.6.2 Kritik av utförda intervjuer 

Tre av sju intervjuer har genomförts på plats hos de specifika företagen och resterande genom 

telefonintervjuer. Vi har försökt att boka in intervjuer på plats hos företagen, men har i vissa fall 

behövt genomföra telefonintervjuer då de inte haft tid att träffa oss personligen. I de personliga 

intervjuerna blev det lättare att skapa ett naturligt samtalsflöde vilket gjorde att intervjupersonen 

gav mer uttömmande svar och intervjun tog därför längre tid att genomföra. Under 

                                                
 
 
34 Thurén T (2013) Källkritik 
35 ibid	  
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telefonintervjuerna var det inte lika lätt att skapa ett naturligt samtalsflöde och vi fick därmed 

kortare svar. En utmaning under intervjuernas gång var även att analysera intervjupersonens svar 

på vår fråga, då vissa intervjupersonen lätt svävade iväg gällande vissa frågor och kom bort från 

samtalsämnet. Om vi skulle ha utfört intervjuerna på nytt hade vi valt att endast utföra intervjuer 

på plats hos företagen då vi anser att det ger ett större värde och innehåll för studien.  

 
3 Teoretisk referensram 
I avsnittet kommer vi definiera centrala begrepp inom hållbarhetsredovisning, samt presentera 

tidigare studier och relevanta modeller och teorier som kan kopplas till ämnet och de frågor 

uppsatsen avser att besvara. 

 

3.1  Definitioner  
3.1.1 CSR - Corporate Social Responsibility  

Europakommissionen beskriver CSR enligt följande: “CSR avser idén om att företag frivilligt ska 

integrera socialt och miljömässigt ansvarstagande i sin verksamhet och i samarbetet med 

intressenter. Små och medelstora företag som har införlivat CSR har ett etiskt förhållningssätt och 

bidrar till ekonomisk utveckling, samtidigt som man förbättrar situationen dels för de anställda 

och deras familjer, dels för närsamhället och samhället i stort 36.” 

 

En modell som beskriver vad CSR står för är Carrolls Pyramid. Modellen delar upp begreppet i 

fyra olika ansvarsområden; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. Det första 

området i pyramiden handlar om ekonomiskt ansvarstagande och ses som den mest fundamentala 

och viktigaste delen av CSR. Den delen innebär att företag ska producera de varor och tjänster 

som samhället, skapa arbetstillfällen samt att ge avkastning till sina investerare. Verksamheten ska 

vara lönsam både ur företagets synvinkel och även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv genom 

att skapa tillväxt i landet. Det juridiska ansvarstagandet handlar om att företag ska ta sitt 

ekonomiska ansvar inom ramen för lagstiftningen i landet de är verksamma inom. Etiskt ansvar är 

inte lagreglerat utan handlar om hur företag ska engagera sig gällande exempelvis mänskliga 

                                                
 
 
36 ec.europa.eu, Europeiska Kommissionen/ Näringsliv/ Ordlista 
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rättigheter, miljö, djurrätt och korruption. Företagen kan engagera sig i att minimera 

miljöpåverkan och säkerställa att leverantörers anställda har goda arbetsförhållanden. 

Filantropiskt ansvar handlar om samhällets förväntningar på att företagen ska vara goda 

samhällsmedborgare som ”ger tillbaka” till samhället genom att exempelvis donera pengar till 

välgörande ändamål. 37 

 
3.1.2 Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning handlar i huvudsak om att redovisa företagets påverkan på samhället och 

dess intressenter. De tre huvudsakliga områdena inom hållbarutveckling är ekonomiska, 

miljömässiga och sociala. Den finansiella redovisningen och hållbarhetsredovisningen skiljer sig 

åt då den finansiella redovisningen syftar till att företag ska redovisa om hur affärshändelser 

påverkat företagets värde medan hållbarhetsredovisningen handlar om företagets påverkan på 

samhället. Hållbarhetsredovisningens fokus ligger på intressenterna eftersom att de påverkar 

företagets möjligheter att nå sina mål.38 

 

3.1.3 Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative, GRI, är en ledande organisation inom hållbarhet som främjar 

användandet av hållbarhetsredovisning som ett sätt för företag att arbeta mer med 

hållbarhetsfrågor för att på så sätt bidra till hållbar utveckling. GRI har tagit fram ett omfattande 

regelverk, Sustainability Reporting Framework, som används runt om i hela världen, som 

innefattar riktlinjer för mått och metoder att mäta och rapportera hållbarhetsrelaterade effekter och 

utövande.  Organisationen beskriver ramverket enligt följande ”The Framework – which includes 

the Reporting Guidelines, Sector Guidelines and other resources – enables greater organizational 

transparency and accountability. This can build stakeholder´s trust in organizations, and lead to 

many other benefits. Thousands of organizations, of all sizes and sectors, use GRI´s Framework to 

understand and communicate their sustainability performance”.39 

 

                                                
 
 
37 Blowfield M & Murray A (2011) Corporate Responsibility 
38 Frostenson M, Helin S & Sandström J (2012) Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion.	  
39 www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI 
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Regelverket har uppdaterats under fyra omgångar och granskas regelbundet för att ge den bästa 

vägledningen för en effektiv hållbarhetsrapportering. Senaste versionen av regelverket, G4 

implementerades under 2013 och har som mål att hjälpa användare att förbereda betydelsefull 

hållbarhetsredovisning, innehållande värdefull information om företagets mest kritiska 

hållbarhetsrelaterade problem, och utöva detta i praxis. G4 är framtaget för att vara mer 

användarvänlig än tidigare versioner. Det har en ökad betoning på behovet för organisationer att 

fokusera på ämnen som är väsentliga för deras verksamhet och nyckelintressenter, samt för att nå 

organisationens mål och hantera dess inverkan på samhället. Syftet med G4 är att göra rapporterna 

mer relevanta, trovärdiga och mer användarvänliga.  

 

Avslutningsvis är G4 designad för att vara ett universellt accepterat ramverk för samtliga 

organisationer, stora som små, runt om i världen samt vara anpassad till både erfarna och nya 

användare av hållbarhetsrapportering.40 

 

3.2  Teorier och modeller 
Vi kommer nedan beskriva teorier, modeller och vetenskapliga artiklar som kopplas till 

hållbarhetsredovisning och CSR som vi tillsammans med insamlad data kommer analysera och 

tolka för att besvara uppsatsens frågeställning. 

 

3.2.1 The Triple Bottom Line  

The Triple Bottom Line (TBL) utvecklades av John Elkington som var en av föregångarna bakom 

hållbarhetsredovisning. Modellen baseras på de tre hållbarhetskomponenterna som fastställdes 

under Agenda 21 konferensen och dessa är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

The Triple Bottom Line innefattar även tre P:n som står för People, Profit och Planet och tanken är 

att dessa ska kopplas samman med de tre hållbarhetsområdena och mäta företagets prestationer 

inom dessa områden. Komponenten people i modellen är förknippat med det sociala 

ansvarstagandet, profit med det ekonomiska ansvarsområdet och planet med miljömässiga 

ansvarsområdet. Enligt Elkington är grundtanken med modellen att ett företags framgång inte bara 

                                                
 
 
40 www.globalreporting.org G4 Sustainability Reporting Guidelines 
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ska handla om ekonomisk vinning utan att alla komponenter hänger ihop och måste ha ett samspel 

inom organisationen för att ett företag ska lyckas. En samlad prestation av 

hållbarhetskomponenterna utgör vad som enligt modellen är hållbart.41   

 
42 

 
 
3.2.2 Intressentmodellen 

Intressentmodellen används ofta för att beskriva relationen mellan företag och dess intressenter 

samt hur olika individer och grupper kan samarbeta för att skapa fördelar som annars inte skulle 

uppstått. Företagets agerande och beslutsfattande påverkar företagets intressenter i lika stor 

utsträckning som intressenter påverkar företagets verksamhet. I takt med att aktörers krav på 

företags sociala ansvarstagande ökat, har relationen blivit alltmer betydelsefull och relationerna 

sätter därmed ramen för socialt ansvarstagande. Samtidigt som företag strävar efter 

vinstmaximering måste de även tillfredsställa intressenternas krav då de är betydelsefulla för 

företagets överlevnad. 

 

Följande intressenter ingår i den klassiska intressentmodellen: kunder, leverantörer, media, 

anställda, investerare, intresseorganisationer, stater, konsulter, politiska organisationer, anställda 

samt branschorganisationer. Intressenterna kan delas in i två kategorier, primära och sekundära. 

De primära intressenterna, exempelvis ägare och kunder, påverkar företagets fortlevnad och dess 

intressen måste tillgodoses för att företaget ska överleva. De sekundära intressenterna, exempelvis 

                                                
 
 
41 Frostenson M, Helin S & Sandström J (2012) Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion 
42 Bild 1, Triple Bottom Line 
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media, myndigheter och olika intresseorganisationer, påverkar företaget indirekt genom att sprida 

både negativ och positiv information om företaget som kan ge stora konsekvenser för företagets 

rykte. Genom att företag och intressenter för en långsiktig dialog har företag större möjlighet att 

påverka sina intressenter och samarbetet kan förenklas och förtydligas. Samarbetet skapar även en 

gemensam förståelse för båda parternas krav och mål och hur dessa skall uppfyllas.43 

 

3.2.3 Intressentdialogen 

Modellen utgår från att alla företag, stora som små, har en affärsplan med tillhörande strategier 

och mål, som kontinuerligt uppdateras och aktiviteter kopplade till dessa presenteras.  Modellen 

förklarar hur företag integrerar ansvarsfrågor i affärsplaneringsarbetet. Processen kan beskrivas 

enligt följande steg: 

 

Fas 1. Fastställ företagets samtliga ansvarsområden, ur förvaltningssynvinkel. Avgörande i 

processen är att fastställa långsiktig och hållbar affärsutveckling.  

 

Fas 2. Efter att företaget fastställt betydande ansvarsområden ska indikatorer, nyckeltal och mål 

upprättas utifrån dessa. En åtgärdsplan skall fastställas till organisation och ansvarsfördelning 

samt resursbedömning och budgetering. 

 

Fas 3.  Medan fas ett och två genomförs vid skrivbordet, börjar arbetet i fas tre ute i verksamheten. 

Det är nu alla skall börja arbeta med aktiviteterna för att nå de uppsatta målen. Gemensamma 

ledarskapet i verksamheten sätts på spel. Intern kommunikation och utbildning skall utgöra en 

språngbräda för införande och genomförande. 

 

Fas 4. Kontrollstation där den interna kontrollen och rapporten granskas. Indikatorer, nyckeltal 

och mål följs upp, stämmer av dessa utifrån uppsatta mål samt analyserar utfallet. Avslutningsvis 

granskas företaget av en oberoende part. 

 

                                                
 
 
43 Grafström M, Göthberg P & Windell K (2010) CSR: Företagsansvar i förändring 
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Dessa faser kräver: instinktfulla ägare, instinktfullt ledarskap, medvetna, kompetenta medarbetare, 

kontinuerlig intressentdialog, en tillåtande företagskultur. Allt detta ska beaktas i termer av 

långsiktighet.44 

 

3.2.4 Corporate social responsibility communication 

Författarna Mette Morsing och Majken Schultz har tagit fram en modell om 

kommunikationsstrategier för CSR. Hur företag bättre kan informera, engagera och involvera 

företagets intressenter. I och med att CSR förändras över tid är det viktigt för företag att anpassa 

sig i takt med intressenternas krav, men även för att kunna påverka deras förväntningar. Tre 

kommunikationsstrategier företag kan använda sig av för att förmedla hur de engagerar sig i CSR- 

frågor är:  

 

1. Stakeholder information strategy - kommunikationen mellan ett företag och dess intressenter är 

en envägskommunikation, från företaget till dess intressenter. Envägskommunikationen kan 

beskrivas som berättande karaktär, inte lyssnande. Strategin är att sprida information, inte 

nödvändigtvis i ett övertygande syfte, utan snarare att informera allmänheten så objektivt som 

möjligt om organisationen. Strategin gör ett antagande om att intressenter är inflytelserika i positiv 

bemärkelse genom konsumtionsvanor, lojalitet och lovordar företaget. Samtidigt kan de påverka 

företaget negativt genom att visa illojalitet genom bojkottning och demonstrationer. Därför måste 

företag informera och övertyga intressenter om deras goda intentioner, val och mål för att vinna 

deras förtroende. 

 

2. Stakeholder response strategy – är baserad på en asymmetrisk tvåvägs kommunikationsmodell, 

motsatt den symmetriska tvåvägskommunikationsmodellen som återfinns i stakeholder 

involvement strategy. I båda dessa kommunikationsstrategier strömmar kommunikationen till och 

från allmänheten. Det finns dock en markant skillnad mellan de olika strategierna, där stakeholder 

response strategy antar obalans mellan effekterna från PR i fördel för företaget, då företaget inte 

ändrar sig som ett resultat av public relations. Företaget försöker snarare ändra allmänhetens 

attityder och beteenden. Företaget behöver därmed engagera intressenterna genom att företagets 
                                                
 
 
44 Larsson L-O & Ljungdahl F (2008) License to Operate: CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken 
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uttalanden och agerande relevanta för intressenterna, då företaget behöver intressenternas stöd. 

 

3. Stakeholder involvement strategy - I kontrast till ovan nämnda strategi, antar denna strategi en 

dialog med företagets intressenter. Övertygelse kan förekomma, men det kommer både från 

företaget och från intressenterna där båda parter försöka övertyga den andra att ändra sig. I bästa 

fall ändrar sig både företaget och dess intressenter som ett resultat av en asymmetrisk 

kommunikation. Eftersom denna strategi tar begreppet av relationen med intressenter till det 

extrema, borde företag inte enbart influera utan söka att bli influerade av intressenter och därmed 

ändra sig om så behövs. 45 

 

3.3  Tidigare studier 
I följande avsnitt presenteras tidigare studier inom ämnesområdet för hållbarhetsredovisning. 

 

3.3.1 Strategy & Society: the link between competitive advantages and corporate social 

responsibility 

 

Samhällets olika aktörer har varit snabba på att göra företag ansvariga för de sociala konsekvenser 

som de bidrar till i samhället. Det finns idag organisationer som rankar företags uppförande vid 

CSR frågor, som på gott och ont lockar till sig uppmärksamhet och publikation. CSR och 

hållbarhetsarbete har därmed vuxit fram som en ofrånkomlig prioritet för företagsledare och 

debatter om CSR har flyttat hela vägen in i företagens styrelserum. Många företag arbetar med att 

utveckla och förbättra de sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet och arbetssättet 

vilket ger effekter som samhället får ta del av. Dock har dessa ansträngningar inte varit så 

produktiva som de kunnat vara. Detta kan förklaras av två skäl, dels att företag grupperas mot 

samhället, trots att dessa två helt klart är beroende av varandra. Det andra skälet är att företagen 

pressas att generiskt tänka på CSR istället för att fokusera på vad som är mest lämpligt och 

väsentligt för företagets strategi.  

 

                                                
 
 
45 Morsing M & Schultz M, (2006) Stakeholder information, response and involvement strategic 
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Om företag istället skulle lägga mer fokus på att identifiera sina förutsättningar för socialt 

ansvarstagande skulle de upptäcka att CSR är mycket mer än bara en kostnad. Företagen skulle 

inse att CSR kan vara källan för nya möjligheter, innovationer och konkurrensfördelar. 

 

I denna artikel presenteras ett nytt synsätt på relationen mellan företag och samhälle som 

behandlar företagens framgång. Författarna presenterar ett förslag på hur företag kan identifiera de 

effekterna de har på samhället genom sitt hållbarhetsarbete för att på så sätt fokusera på de 

effekter där de har störst påverkan i samhället. När det gäller företagets strategi, kan företags 

sociala ansvarstagande bli en källa till en samhällsutveckling då företaget använder stora resurser, 

expertis och insikter för att detta ska gynna samhället. 

 

Trots all litteratur som finns gällande CSR vänder sig företagsledare till konsultföretag och 

akademiska experter för praktisk vägledning. De önskar vägledning om hur de strategiskt kan 

hållbarhetsarbeta. Den vägledning som förespråkare inom CSR använt är fyra argument om hur 

och varför företag skall arbeta med dessa frågor: moralisk skyldighet, hållbarhet, legitimering att 

bedriva en verksamhet samt rykte. Ingen av dessa ger dock en tillräcklig vägledning för de svåra 

val en företagsledare måste göra. Svagheten är att dessa fokuserar på spänningen mellan näringsliv 

och samhälle istället på deras ömsesidiga beroende. Företag och samhälle skapar var för sig en 

generisk logik som inte är knuten till den strategi och verksamhet det specifika företag/platser är 

knuten till. Dessa fyra argument är inte heller tillräckliga för att hjälpa ett företag identifiera, 

prioritera och ta itu med sociala frågor som betyder mest för företaget och där de kan bidra till 

störst effekt. Konsekvensen av denna splittring är en enormt förlorad möjlighet för företagen. 

Möjligheten för företagen att skapa samhällsnytta skingras, likaså potentialen för företagen att 

vidta åtgärder som skulle stödja både deras samhällen och affärs mål. För att främja företagens 

sociala ansvar måste den breda förståelsen av det inbördes förhållande mellan företag och 

samhälle utrotas, och på samma sätt förankra den i strategier och aktiviteter för specifika företag. 

”To advance CSR, we must root it in a broad understanding of the interrelationship between a 

corporation and society while at the same time anchoring it in the strategies and activities of 
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specific companies.”46 Ett sunt samhälle behöver framgångsrika företag och val som görs måste 

gynna båda sidorna. Utan en noggrann process för att identifiera förändringen av sociala 

effekterna företaget har på samhället kan företag riskera sin överlevnad. För att ett företag ska 

förstå och uppfatta socialt ansvarstagande som ett sätt att bygga ett värde, kommer det att krävas 

en stor förändring i tankesättet för företagen.  

 

Författarna är övertygade om att CSR kommer få ökad betydelse för en konkurrenskraftig 

framgång. Företag är inte ansvariga för världens alla problem, inte heller har de resurserna för att 

lösa dessa. Däremot kan varje företag identifiera de effekter de har på samhället och vilka de ska 

fokusera på som är mest väsentliga för dem. Att ta itu med sociala frågor genom att skapa delat 

värde kommer detta leda till självgående lösningar som inte är beroende av privata eller statliga 

subventioner. När ett välskött företag tar vara på sina resurser, kompetens och 

ledarskapsförmågor, genomför problem som de själva förstår, kan de ha större påverkan på den 

sociala framväxten än någon annan institution eller filantropisk organisation. 47 

 

3.3.2 Misery loves companies: Rethinking social initiative by business 

 
Företag blir idag ständigt förfrågade att tillhandahålla lösningar för att lösa mänskligt misär, 

samtidigt som de skall tillfredsställa och maximera aktieägarnas möjligheter till ekonomisk 

avkastning. Det finns idag ideella föreningar och icke vinstdrivande företag som enbart arbetar 

med att bekämpa fattigdom, hungersnöd och sociala problem. Dock behöver dessa organisationer 

hjälp från regeringar och andra vinstdrivande företag i detta arbete. USA har exempelvis gjort ett 

antal försök i att påverka företags roll i samhället genom att producera varor och tjänster i enlighet 

med att bekämpa mänskliga misären som finns i världens länder. 1996 uttalade sig Bill Clinton i 

New Tork Times om att företag borde uppmärksamma och bidra till att bekämpa sociala problem. 

År 1999 uttalade han sig på nytt om att det borde finnas minimum arbetsstandard vid 

internationella handelsavtal. År 2001 uttalade sig President Bush om att företag borde bidra till 
                                                
 
 
46 Porter M.E & Kramer M. R. (2006) Strategy & Society: the link between competitive advantage and corporate 
social responsibility. Sid 83 
47 Porter M.E & Kramer M. R. (2006) Strategy & Society: the link between competitive advantage and corporate 
social responsibility.  
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global AIDS fond. Samtidigt som företag kan bidra till att bekämpa mänsklig misär och 

ogynnsamma förhållanden finns det även åsikter om att det inte är företags ansvar att ta itu med 

detta.  

 

Förhållandet mellan företags sociala ansvarstagande och finansiella resultat har studerats under de 

senaste 30 åren och mellan 1972 och 2002 har det publicerats 127 studier om ämnet som visar på 

hur detta förhållande ser ut. 17 studier publicerades under 1970-talet, 30 studier på 1980-talet samt 

68 studier på 1990-talet. Från år 1993 till 2002 publicerades 64 studier om detta förhållande och 

efter denna historik av studier har intresset fått fäste. I 109 av dessa 127 studier har företags 

sociala ansvarstagande studerats som den oberoende variabeln, och finansiell resultat som 

beroende variabel. 54 av dessa 127 studier visar att det finns ett positivt samband mellan företags 

sociala ansvarstagande och finansiell prestation. Endast sju studier visade på ett negativt samband 

och 28 på ett icke-signifikant samband. Resterande 20 studier visade en blandad uppsättning av 

resultat. I resterande 22 av dessa 127 studier har företags sociala ansvarstagande studerats som 

beroende variabel. 16 av dessa 22 studier visar på ett positivt samband mellan företags sociala 

ansvarstagande och företagets finansiella resultat.  

 

Sammantaget visar dessa studier på att det finns ett positivt samband mellan företags sociala 

ansvarstagande och finansiellt resultat. Däremot finns det lite studier som visar på hur företag ska 

resonera gällande avvägningar och dilemman de ställs inför gällande dessa frågor. 48 

 

3.3.3 Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya 

riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag  

 
Näringsdepartementet gav Företagsekonomiska institutionen i Uppsala Universitet i slutet av 2009 

ett uppdrag till forskarna Tommy Borglund, Magnus Frostenson och Karolina Windell, att 

undersöka vilka effekter regeringens redovisningskrav gett på företagens hållbarhetsredovisning. 

Regeringskansliet har i sin rapport, Effekterna av hållbarhetsredovisning, i september 2010, 

presenterat denna studies resultat.  

                                                
 
 
48 Margolis J. D & J. P Walsh (2003) Misery loves companies: rethinking social initiative by business  
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Studien visar att kravet på hållbarhetsredovisning lett till ”ökat engagemang och medvetenhet för 

frågeställningarna, ett mer strukturerat arbete och mer strukturerande processer, och att 

hållbarhetsfrågorna har kommit upp på agendan och blivit mer prioriterade hos både ledning och 

styrelse” 49. Studien visar även att hållbarhetsfrågorna inte enbart kommit upp på ledningens 

agenda, utan även uppmärksammats av organisationernas övriga medarbetare.   

 

Företagen arbetar aktivt med hur de på bästa sätt kan använda sig av riktlinjerna som GRI 

fastställt, för att stärka hållbarhetsarbetet. Möjligheterna för att prioritera de mest relevanta 

indikatorerna och låta dessa bli mätpunkter för det strategiska hållbarhetsarbetet ökar desto längre 

ett företag använt GRI. Författarna nämner dock att redovisning av hållbarhetsfrågor även är att ge 

omgivningen större förväntningar av företaget, som innebär att företaget måste visa att de tar dessa 

hållbarhetsfrågor på allvar och har för avsikt att arbeta vidare med dessa.  

 

Effekterna av hållbarhetsredovisning kan enligt studien sammanfattas att företagen förändrat sin 

hållbarhetsredovisning, men att arbetet för hållbarhetsfrågorna dock ligger längre bort, åtminstone 

bland de företag som har större erfarenhet. Forskarna av studien har tolkat detta som att den lägsta 

nivån för hållbarhetsarbete höjts genom införandet av riktlinjerna, men att den högsta nivån 

däremot nödvändigtvis inte höjts. En viktig koppling som kan göras till detta är vilken affärsnytta 

egentligen är med hållbarhetsredovisningar. Att det kan användas som ett styrmoment för att locka 

till sig intressenter är möjligt, men att det lockar till sig fler affärer är däremot inte lika självklart. 

”Med utgångspunkt i att affärsnytta är en central drivkraft för företags förändringsarbete vore det 

i framtida studier relevant att undersöka i vilken mån och på vilket sätt som 

hållbarhetsredovisningar genererar värde och affärsnytta för företag”.50  

 

Avslutningsvis menar forskarna att det vore intressant att undersöka vidare vilken roll ägarna av 

ett företag har för roll i att skynda på förändringar. ”Att som ägare driva på hållbarhetsarbete 

genom tvingande reglering inom området har därmed tydliga effekter. Frågan är dock hur och på 

                                                
 
 
49 www.regeringen.se, ”Effekterna av hållbarhetsredovisning”. Sid 5	  
50 www.regeringen.se, ”Effekterna av hållbarhetsredovisning”. Sid 14 
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vilket sätt ägaren kan spela en roll i att ytterligare främja förändringsarbetet. Att åstadkomma 

förändringar inom detta område är dock en läroprocess som tar tid. Det är därför rimligt att de 

långsiktiga effekterna blir synliga först efter några år och att ägaren under denna tid kan bistå i 

lärprocessen.”51 

 

4 Empiri 
I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet från den empiriska datainsamlingen från de 

kvalitativa intervjuer vi genomfört i studien.  

 

De statligt ägda företagen som medverkat i undersökningen är Vattenfall, Teracom, SAS, 

Samhall, TeliaSonera, Green Cargo och PostNord. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur 

statligt ägda företag arbetar med hållbarhetsfrågor och hur dessa förhåller sig till 

affärsverksamheten. Vi kommer att presentera insamlad data från de sju intervjuer som 

genomförts med de deltagande företagen i studien. Dessa intervjuer kommer att presenteras utifrån 

de fyra ämnesområden som varit underlag för intervjuguiden; företagets mål, tillvägagångssätt 

och strategier, GRI:s ramverk samt hållbarhetsredovisningens effekter och framtidsutsikter.  

 

4.1  Företagens mål 
För samtliga medverkande företagen i studien fastställs hållbarhetsmålen av koncernledningen och 

styrelsen. Green Cargo har upprättat något som företaget kallar för ett Score Card innehållande 

företagets övergripande hållbarhetsmål inom socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

ansvarstagande. Enligt miljöchefen är företagets affärsstrategiska- hållbarhetsmålen densamma då 

verksamheten är uppbyggt på det sättet. De sociala målen handlar om att de anställda ska utföra ett 

visst antal timmar volontärarbete varje år. De miljömässiga målen handlar om att minska 

dieselförbrukningen och tomgångskörningen. Däremot vet inte miljöchefen, som är med och tar 

fram hållbarhetsmålen, vilka ekonomiska mål företaget har men tror det handlar om ägarens krav 

på soliditet och avkastning. 52  

 
                                                
 
 
51 www.regeringen.se, ”Effekterna av hållbarhetsredovisning”. Sid 31 
52 Bilaga 3, Intervju med Green Cargo 
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Hållbarhetskoordinatorn som är med och tar fram ett förslag på hållbarhetsmålen för TeliaSonera, 

förklarar betydelsen av att vara ärlig och tydlig med vad företaget valt att fokusera på inom 

hållbarhetsarbetet. ”Det finns inget mål, det går inte att springa i mål om att vara ett hållbart 

företag. Det finns alltid saker man kan göra bättre.” 53 I dagsläget har företaget endast 

hållbarhetsmål inom miljöområdet. De övriga fokusområdena fastställs antingen i slutet av år 2013 

eller i början av kommande år, 2014. Hållbarhetskoordinatorn berättar även att TeliaSonera 

arbetar med att integrera hållbarhetsmålen i affärsstrategin. ”… staten har ju sagt att från och med 

2014 ska alla statligt ägda bolag inte bara ha en hållbarhetsredovisning utan man ska även ha 

hållbarhetsmål för dom mest relevanta områdena. Så självklart är det något vi tittar på just nu 

och vad ska vi införa, och vad ska vi ha med. Och dessutom så har det ju kommit till att vi ska, att 

hållbarhet ska vara med i affärsstrategin.” 54 

 

SAS hållbarhetschef beskriver att företagets vision är att erbjuda frekventa och nära förbindelser i 

den nordiska regionen. För att upprätthålla detta erbjuder SAS karaktäristiska produkter 

innehållande hållbarhetsaspekter. De konkreta hållbarhetsmålen är indelade inom fyra områden 

som innefattar lönsamhet, punktlighet, medarbetartillfredställelse och klimatpåverkan så som 

utsläpp av växthusgaser. Hållbarhetschefen menar att det är oerhört viktigt för företaget att det 

finns en direkt koppling mellan företagets vision och hållbarhetsmål. 55  

 

Kommunikationsansvarige för PostNords hållbarhetsfrågor förklarar att företagets huvudsakliga 

finansiella mål handlar om kapitalstruktur och avkastning. Hållbarhetsmålen omfattar miljö, 

kvalité och medarbetare. Hon presenterar vidare två fokusområden inom hållbarhetsmålen som 

handlar om att minska sjukfrånvaron och reducera företagets koldioxidutsläpp. 56 

 

Vattenfall har endast upprättat övergripande hållbarhetsmål inom miljöområdet då de anser att det 

är inom detta område de har störst påverkan. Dessa mål är att minska koldioxidutsläppen, öka 

andelen förnybar energi samt förbättra energieffektiviseringen. De arbetar även med socialt och 

                                                
 
 
53 Bilaga 3, Intervju med TeliaSonera  
54 Bilaga 3, Intervju med TeliaSonera 
55 Bilaga 3, Intervju med SAS 
56 Bilaga 3, Intervju med PostNord	  
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ekonomiskt hållbarhetsarbete och har sammanställt fokusområden inom hållbarhet för att täcka 

upp även för dessa. Det är dock de tre hållbarhetsmålen inom miljö som ligger till grund för 

investeringar och utformning av affärsstrategin. Företaget har även fått i uppdrag av ägaren att 

generera en marknadsmässig avkastning genom att bedriva en affärsmässig verksamhet. Samtidigt 

som den dagliga verksamheten ska leda till utveckling mot en miljömässigt hållbar produktion.57  

 

För Teracom är hållbarhetsarbetet en naturlig del i företagets verksamhet och ägaren har stora 

krav på att hållbarhetsarbetet utförs på ett föredömligt sätt. Ägaren har satt upp sju fokusområden 

som ska implementeras i den dagliga verksamheten. Dessa innefattar mångfald, miljö, mänskliga 

rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik och jämställdhet. Vidare har tre områden lyfts 

fram och använts som underlag för företagets hållbarhetsmål; mångfald, leverantörsbedömningar 

och klimatarbete. Hållbarhetsmålen innebär att 1) företagets inköp ska komma från ansvarsfulla 

leverantörer som i praktiken handlar om att de gör leverantörsbedömningar för att minimera risker 

i leverantörsdelen. 2) mångfald bland medarbetarna med en jämlik behandling och lika 

möjligheter oavsett kön, etnisk-, kulturell- och social bakgrund och 3) minimera miljöpåverkan. 

Företagets övergripande koncernmål är att de ska ha branschens nöjdaste kunder. 58  

 

Samhall har i dagsläget inga specifika hållbarhetsmål, hållbarhetschefen förklarar att hållbarhets- 

och affärsstrategiska målen är densamma då företaget bedriver en verksamhet som bygger på 

bland annat socialt ansvarstagande. Nästkommande år kommer Samhall dock att fastställa 

specifika hållbarhetsmål och styrelsen har utifrån statens krav om socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt ansvarstagande fastställt fyra specifika mål inom hållbarhet inför nästkommande år, 

2014. Dessa är framtagna genom en väsentlighetsanalys och handlar om medarbetare i arbete, 

självfinansieringsgrad, engagerade medarbetare och sänka koldioxidutsläpp.59 

 
4.2  Tillvägagångssätt och strategier 
För att nå Green Cargos hållbarhetsmål beskriver miljöchefen att de dels arbetar med att 

kommunicera och informera allmänheten att de arbetar med volontärarbete. Miljöchefen arbetar 
                                                
 
 
57 Bilaga 3, Intervju med Vattenfall 
58 Bilaga 3, Intervju med Teracom 
59 Bilaga 3, Intervju med Samhall 
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för tillfället med att undersöka möjligheterna till ett samarbete med externa organisationer för att 

strukturera upp volontärarbetet. För att nå de miljömässiga målen arbetar företaget kontinuerligt 

med aktuella frågor inom miljöområden. Utöver hållbarhetsredovisningen kommunicerar 

miljöchefen företagets hållbarhetsmål- och arbete i presentationer för andra bolag. 60 

 

Hållbarhetskoordinatorn på TeliaSonera anser att det bör vara koncernledningen som styr det 

strategiska hållbarhetsarbetet, men att det dock måste finnas personal ute på de olika enheterna 

som kan hållbarhet. Detta är viktigt för att hållbarhetsarbetet ska kunna implementeras i det 

dagliga arbetet och spridas vidare i verksamheten. Den externa kommunikationen sker dels genom 

företagets hållbarhetsredovisning samt via deras hemsida. På hemsidan har de ett s.k. News Room 

där de publicerar senaste informationen inom hållbarhet. Interna kommunikationen sker genom 

företagets intranät. 61  

 

SAS har en särskild grupp med specialiserad personal inom olika hållbarhetsområden, där den 

ansvarige för gruppen, som även är företagets hållbarhetschef, ska se till att hållbarhetsmålen 

integreras i den dagliga verksamheten. Hans ansvar är att följa upp, kontrollera och anpassa målen 

till verksamheten. ”Det vi gör där är att vi säkrar att vi har de hållbarhetsmål och regler och 

förutsättningar, lagar eller frivilliga åtaganden ligger med när vi utför och verkställer de arbete 

som krävs”.62 Gruppen kontrollerar hur de långsiktigt ska hantera risker kopplade till 

hållbarhetsmålen, vilka långsiktiga möjligheter som finns samt vilka lagar och föreskrifter inom 

ämnet som dyker upp. Att vara ständigt uppdaterad inom dessa områden ger företaget en chans att 

alltid ligga i framkant inom området. Det är vidare viktigt att det finns en direkt koppling mellan 

företagets affärsstrategiska processer och hållbarhetsmålen och att dessa samverkar. Ledningen 

ger ett förslag på mål som sedan appliceras ute i affärsverksamheten för att se om det är ett 

realistiskt mål ute i verksamheten. Responsen går sedan tillbaka aggregerat till ledningen som 

fastställer målen. Kommunikationen av hållbarhetsmålen sker externt genom företagets 

hållbarhetsredovisning, hemsida samt sociala medier. Den interna kommunikationen har företaget 

                                                
 
 
60 Bilaga 3, Intervju med Green Cargo	  
61 Bilaga 3, Intervju med TeliaSonera 
62 Bilaga 3, Intervju med SAS 
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inte lagt stort fokus på, vilket hållbarhetschefen menar på att de skulle kunna utveckla och 

förbättra. 63  

 

I PostNord är hållbarhetsmålen implementerade i företagets dagliga verksamhet och 

hållbarhetsarbetet följs upp på månads- eller kvartalsbasis. Varje enskild enhet på företaget 

ansvarar sedan för att styra hållbarhetsarbetet inom sitt funktionella område genom att 

tillhandahålla processer och aktiviteter som ger möjlighet att nå målen. Den externa 

hållbarhetskommunikationen sker genom företagets hemsida, samt genom evenemang som 

Sustainability Day och Earth Hour. Interna kommunikationen sker genom företagets intranät, 

nyhetsbrev, personaltidning och medarbetardialoger. 64  

 

För att Vattenfall ska nå hållbarhetsmålen och det uppdrag de fått av ägaren har styrelsen beslutat 

att företaget ska fokusera på fem olika fokusområden. Dessa är 1) operations exellence och 

kostnadsbesparingar, 2) fortsatt stark nordisk position, 3) fortsatt tillväxt inom förnybar 

produktion, 4) åtgärder för att minska koldioxidutsläpp samt 5) vara ett bolag som erbjuder 

intelligenta och hållbara energilösningar. Det finns ett hållbarhetsteam som koordinerar 

hållbarhetsfrågorna till de olika enheterna på företaget för att på så sätt implementera dessa i den 

dagliga affärsverksamheten. Företaget har i år valt att integrera års-och hållbarhetsredovisningen i 

en rapport. Projektledaren beskriver detta val enligt följande: ”Det är just för att vi anser att 

hållbarhetsmålen är så pass viktiga eller vårt hållbarhetsarbete ska jag säga, är så pass viktigt för 

företaget att de ska liksom behandlas tillsammans med våra finansiella mål och resultat.”  Den 

externa hållbarhetskommunikationen sker genom företagets hållbarhetsredovisning, hemsida, 

pressreleaser samt seminarier. Interna kommunikationen sker genom företagets intranät. 65  

 

Med utgångspunkt från Teracoms koncernövergripande mål (branschens nöjdaste kunder) samt 

hållbarhetsmålen (mångfaldsarbete, leverantörsbedömningar och minimering av miljöpåverkan) 

upprättar varje avdelning och medarbetare egna mål som ska knyts an till dessa grundläggande 

mål. Tre gånger per år följs dessa mål upp och varje enhet får då presentera hur arbetet gått och 
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vilka aktiviteter de haft för att nå dessa mål. Den externa hållbarhetskommunikationen sker genom 

företagets hållbarhetsredovisning samt hemsida. Interna kommunikationen sker genom företagets 

intranät samt på fredagsmöten och stora samlingar. Hållbarhetschefen är ofta ute på företagets 

olika avdelningar och informerar om hållbarhetsfrågor. Hon har även det övergripande ansvaret 

för företagets hållbarhetsarbete samt för att se till att organisationen har en enhetlig bild över 

hållbarhetsmålen. 66  

 

Genom att fortsätta bedriva sin affärsverksamhet avser Samhall att även nå sina hållbarhetsmål, 

då dessa är samma i dagsläget. Nästa år kommer företaget att upprätta specifika hållbarhetsmål 

och strategierna för dessa. Kommunikationen av hållbarhetsarbetet sker externt genom 

hållbarhetsredovisningen, kontinuerliga kunddialoger samt genom företagets kundkatalog. Den 

interna kommunikationen kommer genom företagets hållbarhetsmål för 2014 att utvecklas och 

förtydligas.67  

 

4.3  GRI:s ramverk 
Samtliga deltagande företag anser att GRI är ett bra ramverk som utgångspunkt för 

hållbarhetsredovisning, men alla påpekar att det däremot finns en del brister att vidareutveckla. 

Majoriteten är överens om att den stora bristen är jämförbarheten mellan företag, då alla företag 

fokuserar på olika områden inom socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Detta kan 

förklaras av att företag är verksamma i olika branscher samt att företagen väljer att använda olika 

metoder för att mäta deras påverkan för hållbarhetsområdena. Miljöchefen på Green Cargo anser 

att riktlinjerna i ramverket är alldeles för komplexa. Däremot menar han att utvecklingen av 

ramverket går i positiv riktning, att man gått från en ”pinnjakt” om antalet indikatorer för 

hållbarhetsarbetet i G3 till väsentliga indikatorer i G4. 68  
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TeliaSonera tror att G4 kan innebära ett stort värde för företag då den nya versionen fokuserar på 

väsentlighetsanalyser och intressentdialoger. Detta ger en möjlighet för att identifiera och fokusera 

på det som är väsentligt för företaget.69  

 

SAS anser att G3 inneburit att en del företag lagt för stort fokus på att nå högsta nivån för 

rapporteringen vilket har lett till en överrapportering, istället för att fokusera på innehållet av 

redovisningen. Hållbarhetschefen ser positivt på den nya versionen G4 som nyligen lanserats, där 

företag måste göra väsentlighetsanalyser och omfattande intressentadialoger. Han menar att GRI 

är en bra utgångspunkt men lite väl generisk och att ramverket borde fokusera mer på vad olika 

branscher och sektorer står inför för utmaningar och förutsättningar för rapportering för att göra 

ramverket mer relevant. 70  

 

PostNord ansvarige för hållbarhetskommunikationen menar att de brister som finns med 

ramverket idag, kan bero på att det inte funnits så länge och därför inte utvecklats i lika stor grad 

som andra regelverk inom redovisningsområdet. Hon anser däremot att ramverket är en bra 

utgångspunkt för hållbarhetsredovisningen och tycker att det utvecklats till det bättre senaste åren. 

Ett exempel på detta är den nya utvecklade versionen av ramverket, G4, vilken kan leda till att 

kvalitén på hållbarhetsredovisningen förbättras. Detta då företagen måste fokusera på väsentliga 

faktorer för hållbarhetsarbetet.71  

 

Vattenfall har i år, 2013, valt att utgå från G4 i sin integrerade års-och hållbarhetsredovisning. De 

har en positiv inställning till att G4 ger en möjlighet för företaget att fokusera på de väsentliga 

områden där de har störst påverkan. På så sätt kan företaget förtydliga hur de arbetar med 

hållbarhetsarbete i sin affärsverksamhet. 72  

 

För Teracom har GRI varit ett användbart ramverk som bidragit till att företaget kommit igång 

med hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsarbetet har med hjälp av ramverket uppmärksammats 
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och företaget har blivit tvungna att sätta mål inom de olika områdena. Detta har skapat ett 

systematiskt arbete genom att företaget ställts inför utmaningen att varje år presentera hur det har 

gått och vad de tänker göra framåt. Hållbarhetschefen ser även positivt på förändringen från G3 

till G4 likt de andra företagen i studien, om att utgå från väsentliga indikatorer vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen, men inser även att detta kommer kräva mer arbete. 73  

 

Hållbarhetschefen på Samhall är positivt inställd till GRI över lag. Hon är även positivt inställd 

till den nya versionen G4 där företaget ska fokusera på väsentliga indikatorer för 

hållbarhetsredovisningen samt vid upprättandet av hållbarhetsmålen. När företaget endast 

presenterade personal- och miljöredovisning i samband med årsredovisningen, innan 2008, 

upplever hållbarhetschefen att det inte var någon intressent som lade någon vikt vid detta arbete. 

När företaget efter 2008 enligt lag var tvungen att hållbarhetsredovisa enligt GRI, har 

intressenternas visat större intresse.74 

 
4.4  Hållbarhetsredovisningens effekter och framtidsutsikter 
Green Cargo anser att hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete i sig inte leder till någon 

väsentlig ökning av företagets lönsamhet. Om dessa åtgärder skulle leda till att företaget får ökad 

lönsamhet beror detta snarare på att åtgärder är lönsam, inte för att kunderna betalar för något som 

bidrar till hållbar utveckling.75  

 

I samband med lanseringen av G4 under hösten 2013, samt VD:ns order om att integrera 

företagets hållbarhetsstrategi med affärsstrategin inför 2014 berättar hållbarhetskoordinatorn på 

TeliaSonera att de även börjat se över möjligheterna till s.k. integrated reporting. Detta skulle 

innebära att företaget publicerar en hållbarhets- och årsredovisning i samma rapport. Han anser 

vidare att det finns ett stort utbildningsbehov inom hållbarhetsområdet för att öka förståelsen och 

kunskapen inom ämnet.76  
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Hållbarhetschefen på SAS hoppas att fler större svenska företag kommer omfattas av lagkravet på 

hållbarhetsredovisning i framtiden. Han menar att det vore bra om omvärlden får ta del av hur 

företag arbetar med hållbarhetsfrågor och att fler företag tvingas ta ställning till dessa. 

Hållbarhetsredovisning är viktigt för företag och kan skapa värde och transparens då intressenter 

kan jämföra företag och få en snabb överblick om vilken verksamhet som bedrivs. 77  

 

Den ansvarige för hållbarhetskommunikationen på PostNord anser att hållbarhetsredovisning kan 

generera värde och affärsnytta för företaget. Redovisningen kan ge ökad kunskap inom 

hållbarhetsområdet både inom organisationen och i övriga landet vilket underlättar för företaget att 

driva dessa frågor mot en hållbar utveckling. Hon nämner även att Integrated Reporting är ett 

aktuellt ämne i företaget och att de ser över möjligheterna att övergå till detta nästa år. Företaget 

har valt att anlita en extern part för granskning av års- och hållbarhetsredovisningen för att öka 

transparensen och trovärdigheten för redovisningen. 78  

 

Projektledaren på Vattenfall menar att hållbarhetsrapporteringen är direkt kopplad till företagets 

affärsnytta. Företaget påverkar samhälle och miljö i sin dagliga verksamhet, vilket även innebär 

finansiella risker för företaget. Genom att mäta och rapportera miljöpåverkan kan företaget 

identifiera finansiella risker och därmed arbeta för att minimera dessa, vilket ger en positiv effekt 

för företaget. 79  

 

Hållbarhetschefen anser att hållbarhetsredovisningen ger Teracom ökat anseende, minimerar 

företagsriskerna samt ger möjlighet till ökade energi- och bränslebesparingar. Hon ser en tendens 

av att fler företag i framtiden kommer att implementera en integrerad års-och 

hållbarhetsredovisning. Hon tror även att fler privat ägda företag kommer börja 

hållbarhetsredovisa, vilket kommer leda till en bättre spelplan och jämlikhet mellan företag.80  
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Hållbarhetschefen på Samhall anser att hållbarhetsfrågorna är mer affärsviktiga nu och att de fått 

en större betydelse i företaget efter lagkravet om hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag. 

”Ja alltså jag måste ju säga så stort intresse för hållbarhetsfrågorna som ägaren visar nu och 

styrelsen har vi aldrig haft tidigare”. Hållbarhetsfrågorna kan användas som affärsargument vid 

upphandlingar och kan komma att innebära långsiktiga konkurrensfördelar för företaget. 81 

 

5 Analys och tolkning 
I följande avsnitt presenteras en analys av studiens resultat samt en diskussion över våra egna 
tankar och reflektioner. 
 

Efter genomförda intervjuer med de deltagande företagen har vi fått information och beskrivningar 

från företagen hur de arbetar med sina hållbarhetsfrågor och hur dessa integreras i 

affärsverksamheten. Studien visar att samtliga företag som deltagit antingen påbörjat eller strävar 

efter att integrera hållbarhetsmålen i den dagliga verksamheten för att på så sätt bli framgångsrika 

företag som arbetar med att bidra till hållbar utveckling.  

 

Företagen har dock kommit olika långt i detta arbete, och det skiljer sig åt mellan företagen hur 

väldefinierade hållbarhetsmålen- och strategierna är. Samhall har exempelvis i dagsläget inga 

framtagna hållbarhetsmål medan Vattenfall tagit fram både hållbarhetsmål och strategier för att 

nå dessa. Vattenfall är det enda företaget i studien som redan i år hållbarhetsredovisar enligt G4:s 

riktlinjer samt har en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Företaget arbetar med socialt, 

ekonomiskt och miljömässiga ansvarsområden men har endast upprättat specifika hållbarhetsmål 

inom miljöområdet där de anser att de har störst påverkan. De har ett hållbarhetsteam som arbetar 

med att implementera hållbarhetsfrågorna i verksamheten. Detta kan kopplas till 

Intressentdialogen som presenterats i uppsatsens teoriavsnitt. Modellen handlar om hur företag 

upprättar affärsplaner med tillhörande strategier som kontinuerligt uppdateras och där företag 

ständigt utför aktiviteter för att nå dessa.  

 

                                                
 
 
81 Bilaga 3, Intervju med Samhall 



Södertörns Högskola  Anna Pouzette 
Företagsekonomi C  Sofie Runhagen 
Kandidatuppsats  
2014-01-16 
 
 
 

32 
 

Fyra av de sju deltagande företagen i studien har aktiviteter för att på ett effektivt sätt lyckas med 

sitt hållbarhetsarbete. Teracom följer exempelvis upp varje avdelning- och medarbetares mål, som 

är kopplade till företagets övergripande hållbarhetsmål tre gånger per år. De följer upp 

hållbarhetsarbetet på samtliga avdelningar på företaget och avdelningarna får då presentera hur 

arbetet har gått och vilka aktiviteter de haft för att uppnå målen. PostNord följer upp sitt 

hållbarhetsarbete internt på månads-eller kvartalsbasis. SAS har tillsatt en grupp med specialiserad 

personal inom olika hållbarhetsområden, med företagets hållbarhetschef som ytterst ansvarige för 

gruppen. Hans uppgift är att hållbarhetsmålen integreras i den dagliga verksamheten och att följa 

upp, kontrollera och anpassa målen till verksamheten. Vattenfall har ett hållbarhetsteam som 

koordinerar hållbarhetsfrågorna i de olika enheterna i företaget för att på så sätt implementera 

dessa frågor i den dagliga affärsverksamheten. 

 

Intressentdialogen beskriver vidare fyra olika faser om hur företags ansvarsfrågor kan integreras i 

den dagliga arbetsprocessen. Vår studie visar att inte alla deltagande företag genomgått samtliga 

faser i modellen. Fas två i modellen handlar om att företag ska upprätta specifika mål för de 

ansvarsområden de fastställt, samt en åtgärdsplan för detta. Än så länge har exempelvis inte 

Samhall fastställt några specifika hållbarhetsmål och åtgärdsplaner. De menar att de genom att 

bedriva sin affärsverksamhet arbetar med hållbarhetsfrågor eftersom deras verksamhet är 

uppbyggd på det sättet. Dock planerar styrelsen att införa mål och strategier inför nästkommande 

år, 2014, utifrån statens krav om socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. 

 

Eftersom statligt ägda företag i Sverige idag måste anpassa sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

riktlinjer har vi tagit reda på vad de deltagande företagen anser om att arbeta i enlighet med dessa. 

De deltagande företagen är överens om att det är bra att det finns ett samlat ramverk som de 

statligt ägda företagen måste följa och att GRI:s riktlinjer även är en bra utgångspunkt för 

upprättandet av hållbarhetsredovisning. Företagen är även överens om att den största bristen med 

ramverket handlar om svårigheten att jämföra resultatet av hållbarhetsarbetet mellan olika företag.  

 

Företagen i studien anser att utvecklingen av GRI och dess senaste upplaga av riktlinjerna, G4, 

vilken lanserats under hösten år 2013 kommer ge en större möjlighet för företag att kunna anpassa 

hållbarhetsarbetet utifrån den verksamhet de bedriver. I studien Strategy & Society: the link 
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between competitive advantage and corporate social responsibility beskriver författarna att 

företag inte lyckats produktivt med sitt hållbarhetsarbete av två anledningar. En av anledningarna 

handlar om att företag pressas att ständigt tänka på CSR istället för att fokusera på vad som är 

mest väsentligt för företagets strategi. Detta kan kopplas till den nya upplagan av GRI:s riktlinjer, 

G4, där företag skall fokusera på vad som är väsentligt för företagets verksamhet. Samtliga företag 

i vår studie är överens om att antalet indikatorer för hållbarhetsarbete, som G3 bland annat 

baserades på, inte varit gynnsamt för företaget. De menar att det är mer relevant att istället 

fokusera på väsentliga faktorer utifrån företagets förutsättningar.  

 

TeliaSonera anser att G4 kommer ge ett ökat värde för företag då denna upplaga handlar om att 

företag ska genomföra väsentlighetsanalyser och intressentdialoger för att upprätta hållbarhetsmål 

i enlighet med dessa. Detta kan kopplas till en av kommunikationsstrategierna som Mette Morsing 

och Majken Schultz tagit fram, som kallas för stakeholder involvement strategy. Denna antar en 

dialog med företagets intressenter som syftar till att skapa en långsiktig relation mellan parterna. 

Hållbarhetsredovisning är ett sätt att kommunicera hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor och 

därmed något som intressenter kan ta del av och ta ställning till. För att skapa en gynnsam dialog 

mellan parterna kan övertygelse komma från både företaget och intressenten för att tillsammans 

komma fram till ett resultat som båda parterna är nöjda med.  

 

För att ta reda på vad företagen i studien anser om vilka effekter hållbarhetsredovisning kan ge 

upphov till samt hur framtidsutsikterna ser ut ställde vi frågor om detta. Majoriteten av de 

tillfrågade företagen tror att de genom rapportering av deras hållbarhetsarbete kan skapa ökat 

värde och affärsnytta för företaget. Vattenfall anser att hållbarhetsrapporteringen är direkt 

kopplad till företagets affärsnytta. Genom att företaget i sin dagliga verksamhet påverkar miljö 

och samhälle innebär det även finansiella risker för företaget. Genom att mäta och rapportera 

exempelvis miljöpåverkan kan företaget identifiera sina finansiella risker och på så sätt minimera 

dessa. 

 

Fyra av sju företag upplever att trenden inom hållbarhetsredovisning går mot att företag i allt 

större utsträckning väljer att integrera års- och hållbarhetsredovisningen i en rapport. Vattenfall är 

det enda företaget som i år, 2013, för första gången upprättat en integrerad redovisning. De anser 
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att hållbarhetsarbetet är så pass viktigt för företaget att detta ska behandlas tillsammans med 

företagets finansiella mål och resultat. Företagen tror däremot att det till en början kommer krävas 

mycket arbete att övergå till en integrerad års-och hållbarhetsredovisning. Teliasonera anser att 

det finns ett stort utbildningsbehov inom hållbarhetsarbetet och dess redovisning. De anställda på 

företaget måste förstå innebörden av hållbarhetsarbetet för att företaget ska kunna dra nytta av 

konkurrensfördelar. 

 

Två av företagen, SAS och Teracom önskar att fler större privat ägda företag borde omfattas av 

kravet på hållbarhetsredovisning i framtiden. De menar att det är bra om omvärlden får ta del av 

hur företag arbetar med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande så att fler företag tar 

ställning till detta. SAS arbetar med dessa tre områden i affärsverksamheten och vill erbjuda 

karaktäristiska produkter innehållande hållbarhetsaspekterna. En parallell till detta är John 

Elkingtons modell, Triple Bottom Line, som vi presenterat i uppsatsens teoriavsnitt och som 

handlar om företags framgång. För samtliga företag i studien är det viktigt att det finns en direkt 

koppling mellan företagets affärsverksamhet och hållbarhetsmålen. Modellen Triple Bottom Line 

handlar om att ett företags framgång inte enbart handlar om ekonomisk vinning utan att alla tre 

hållbarhetskomponenter måste samspela. Undersökningen visar att samtliga deltagande företag 

arbetar med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande men att några företag däremot 

valt att fokusera mer på ett av dessa tre områden, där de anser att de har störst påverkan. 

 

5.1  Egen diskussion 
Något vi tidigt uppmärksammat är att alla företag är positivt inställda till hållbarhetsredovisning 

och att hållbarhetsarbetet är en viktig del i företagens affärsverksamhet. Trots lagkravet för 

hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag som introducerades år 2008 kan vi se skillnader 

mellan företagen på hur tydliga och omfattande hållbarhetsmålen och strategierna är.  

 

Ett företag som vi anser har lyckats bra med sitt hållbarhetsarbete är Vattenfall eftersom vi 

upplever att de kommit långt i utvecklingen med hållbarhetsarbetet i jämförelse med de andra 

företagen. Vattenfall arbetar med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande men har 

endast upprättat specifika hållbarhetsmål inom miljöområdet där de anser att de har störst 

påverkan. De har tydliga strategier för hur de effektivt ska arbeta med hållbarhetsfrågorna genom 
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ett hållbarhetsteam som arbetar med att implementera hållbarhetsfrågorna i den dagliga 

verksamheten. Hållbarhetsstrategierna varierar mellan företagen och vi kan se en tendens över att 

de företag som har tydliga hållbarhetsmål även har utformat strategier för att nå dessa. Vi tror att 

det är en förutsättning att företag arbetar aktivt med hållbarhetsarbetet i verksamheten för att nå 

och utveckla sina mål och strategier på ett effektivt sätt. 

 

Teracom arbetar med att kontinuerligt följa upp hållbarhetsarbetet på företagets olika avdelningar 

för att stämma av och analysera hur arbetet går. Vi tror att det är viktigt att kontinuerligt följa upp 

arbetet som Teracom gör, för att på så sätt identifiera vad respektive avdelning kan förbättra samt 

för att skapa en medvetenhet och engagemang i hela organisationen för hållbarhetsarbetet.  

 

Vi upplever att majoriteten av företagen i studien lägger större fokus på den externa 

kommunikationen än den interna. Vi anser att den interna kommunikationen är lika viktig som den 

externa, att företagen utöver lednings- och chefsnivå bör arbeta med att involvera hela 

organisationen i hållbarhetsarbetet. För att företagen ska lyckas med att integrera hållbarhetsmålen 

i den dagliga verksamheten, vilka alla företag i studien önskar, anser vi att det betydelsefullt att 

informera de anställda om vad som krävs för att målen skall uppnås. Ett exempel på hur man 

skulle kunna öka medvetenheten i hela organisationen är att samordna arbetsseminarier. De 

anställda kan vid dessa tillfällen där föra diskussioner om företagets hållbarhetsmål och hur de kan 

arbeta tillsammans för att nå dessa. Vi tror att medarbetare får ökat engagemang och kunskap om 

hur de kan arbeta för att bidra till hållbar utveckling utifrån den verksamhet de bedriver. Det kan 

även innebära ökat värde för företaget då de anställda får en positiv inställning till företaget och 

genom detta sprida gott rykte.   

 

Efter genomförd studie upplever vi att intressentdialogen är en bra modell att utgå ifrån för att 

företag ska lyckas implementera hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten. Företag kan 

således på ett tydligt sätt visa för sina intressenter hur de arbetar med hållbarhetsfrågor, vilket vi 

tror kan öka trovärdigheten för företaget. En ökad trovärdighet hos intressenterna leder till ett ökat 

intresse för företaget som i sin tur kan leda till affärsnytta. Vi tror att företag, genom att identifiera 

hur de kan minimera sina finansiella risker, även kan sänka sina kostnader som är förknippade 

med dessa.  
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Vi anser, i enlighet med de deltagande företagen i studien, att svårigheten med GRI:s riktlinjer vid 

upprättandet av hållbarhetsredovisning är jämförbarheten mellan företag. Alla företag har olika 

förutsättningar- och hållbarhetsmål och det är därför svårt att jämföra resultatet av 

hållbarhetsarbetet mellan företag, även om de är verksamma i samma bransch. Istället för att 

jämföra resultaten mellan företag anser vi att varje företag snarare borde utvärdera sitt egna 

resultat och jämföra dessa mellan åren. Genom att utvärdera resultaten från 

hållbarhetsredovisningen kan företag identifiera var deras största påverkan finns i och utgå från 

dessa när de fastställer sina mål.  

 

Likt TeliaSonera tror vi att G4 kommer innebära ett ökat värde för företag eftersom den nya 

versionen handlar om att företag ska genomföra väsentlighetsanalyser och intressentdialoger. 

Genom väsentlighetsanalysen kan företag identifiera företagets största påverkan på samhället och 

därmed vad de ska fokusera på. Genom intressentdialogen skapar företag en kontinuerlig kontakt 

med de viktigaste intressenterna för att upprätthålla deras krav och förväntningar.  

 

Som tidigare nämnt är Vattenfall det enda företaget i studien som idag upprättar en integrerad års-

och hållbarhetsredovisning. Den 9 december år 2013, under uppsatsens gång, släpptes ett ramverk 

för just integrerad rapportering och vi tycker att det ska bli intressant att följa utvecklingen. Vi tror 

att integrerad rapportering kommer underlätta bedömning av företag för intressenter då det endast 

är ett dokument som skall granskas, där både finansiella- och hållbarhetsresultat kopplas samman. 

För att företag ska lyckas integrera års- och hållbarhetsredovisningen tror vi dock att en 

förutsättning för detta är att företaget lyckats integrera hållbarhetsarbetet i den dagliga 

verksamheten. Om trenden går mot att fler företag väljer integrerad rapportering tror vi att det 

krävs ännu mer kunskap från de anställda inom ekonomiavdelningen som upprättar den 

integrerade årsredovisningen. Detta då hållbarhetsdata integreras med finansiell data och det krävs 

därmed en ökad förståelse för hur dessa hållbarhetsdata skall presenteras i finansiella mått.  

 

I takt med utvecklingen inom redovisning där hållbarhetsredovisning blivit allt vanligare och 

dessutom är lagstadgat inom den statliga sektorn, har vi som studenter reflekterat att 

hållbarhetsredovisning borde finnas med i undervisningen på universitetsnivå. Idag arbetar främst 
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ekonomer med årsredovisningen och eftersom att trenden går mot att års-och 

hållbarhetsredovisning kommer integreras till en rapport, kommer det ställas högre krav på 

kunskap för ekonomer inom detta område. Vi anser att hållbarhetsredovisning därmed bör finnas 

med i utbildningsplanen. 

 

6 Slutsats 
Vi kommer nedan att presentera uppsatsens slutsats baserat på analysen och de resultat vi kommit 

fram till i vår undersökning med de deltagande företagen. 

 
Efter att vi analyserat resultaten från vår undersökning har vi fått svar på hur de deltagande 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor och hur de går tillväga för att nå sina hållbarhetsmål. Vi 

har kommit fram till att samtliga företag antingen påbörjat eller strävar efter att integrera 

hållbarhetsfrågorna i deras affärsverksamhet. Fyra av de sju deltagande företagen har tydliga 

strategier för hur de ska integrera hållbarhetsarbetet i affärsverksamheten. Dessa företag är 

Vattenfall, Teracom, SAS samt PostNord, där samtliga företag kontinuerligt följer upp 

hållbarhetsarbetet inom hela organisationen och har specifika hållbarhetsstrategier. Green Cargo, 

TeliaSonera och Samhall har inte kommit lika långt i det arbetet men har för avsikt att utveckla 

hållbarhetsstrategierna i linje med affärsverksamheten.  

 

Med tanke på den utveckling som skett och som ständigt pågår inom hållbarhetsområdet, de ökade 

kraven från intressenterna samt det stora samhällsintresset för dessa frågor anser vi att en 

integration av hållbarhetsarbetet i affärsverksamheten är framtiden för företagsamhet. För att ett 

företag ska lyckas integrera hållbarhetsarbetet i affärsverksamheten, krävs tydliga mål och 

strategier. I takt med att företag idag i allt större utsträckning rapporterar hållbarhetsdata samt med 

tanke på det ramverk som lanserats 9 december 2013 gällande integrerad rapportering, visar detta 

hur viktigt det är för företag att arbeta på detta sätt. En förutsättning för integrerad rapportering, är 

att hållbarhetsarbetet är integrerad med affärsverksamheten.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företagen i studien arbetar med att integrera 

hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten genom att upprätta mål inom hållbar utveckling och 

strategier med tillhörande aktiviteter. En viktig del i detta är att ständigt utveckla 
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arbetsprocesserna gällande hållbarhetsarbetet och att implementera detta som en naturlig del i den 

dagliga verksamheten. Varje företag bör utgå från sina egna förutsättningar och den bransch de är 

verksamma inom, samt väsentliga faktorer vid upprättandet av företagets hållbarhetsmål.  

 

7 Förslag på vidare forskning 
Vi kommer i detta avsnitt presentera förslag på vidare forskning som vi anser är av intresse att 

undersöka vidare. 

 
Efter genomförd undersökning anser vi att det vore intressant att istället för att intervjua personer 

på lednings-och chefsnivå som i denna studie, undersöka hur de anställda på de olika 

avdelningarna upplever att hållbarhetsarbetet fungerar. Är de anställda är medvetna om de 

hållbarhetsmål företaget upprättat och varför de arbetar mot dessa? Följer företag de 

arbetsprocesser och strategier som de upprättat och utger sig att förhålla sig till? 

 

Ett annat förslag är att undersöka företag som inte omfattas av lagkravet om 

hållbarhetsredovisning, men som ändå upprättar hållbarhetsredovisning. En komparativ studie 

skulle kunna genomföras mellan icke-statliga och statligt ägda företag om det finns några 

skillnader i hållbarhetsarbetet och redovisningen, och vilka dessa är.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Förstudie  

 

Telefonintervju 1 

Första personen vi intervjuade arbetade med kommunikation samt coaching av 

hållbarhetsredovisning. Telefonintervjun ägde rum 30 oktober, klockan 12.30 och varade 20 

minuter. Hållbarhetsredovisning ger struktur på verksamheten och genom denna rapport går 

företaget bland annat igenom viktiga frågor som företagets sociala ansvar i form av anställdas 

förmåner och deras ställningstagande till miljöfrågor.  Genom att upprätta en 

hållbarhetsredovisning paketerar företaget denna information och tvingas därigenom sätta mål för 

verksamheten. Förändringen i GRI:s riktlinjer under 2013, från uppdateringen av G3 till G4, är 

både nödvändig och viktig för företagen. GRI:s upplaga G3, föregångaren till den aktuella 

upplagan G4, handlade mycket om att företagen skulle redovisa antalet indikatorer på hur de 

förhåller sig till hållbarhetsfrågor. I G4 handlar det däremot om att företagen ska fokusera och 

redovisa väsentliga indikatorer som återkopplar till företagets hållbarhetsfrågor och 

verksamhetsmål. Hållbarhetsredovisning och framställandet av hållbarhetsfrågor kräver mycket 

kunskap och är väldigt tidskrävande. En fördel är däremot att det anses vara en typ av 

hygienfaktor för ett företag och att många företag som inte har hållbarhetsredovisning idag får 

kritik för detta då många intressenter idag vill veta hur företagen ställer sig till hållbarhetsfrågor. 

En intressant aspekt som intervjupersonen gav som förslag till oss att kolla vidare på var bland 

annat att undersöka huruvida företaget ”lever som man lär”, d.v.s. huruvida företagen verkligen 

följer upp och når sina hållbarhetsmål de sätter upp. Ett problem i detta fall kan vara transparensen 

i hållbarhetsredovisningen, då inte alla företag presenterar sina interna förhållningsregler och mål, 

vilket inte visar på full transparens då andra företag presenterar detta. En annan stor utmaning är 

trenden inom hållbarhetsredovisning som innebär att hållbarhetsredovisningen i större 

utsträckning nu går åt att bli integrerad i årsredovisningen. Fortsättningsvis menar hon att alla 

företag inte kommit så långt ännu, och att det finns svårigheter med denna integration för företag.  

Ett av de mest relevanta inom hållbarhetsredovisning är värdet hållbarhetsfrågorna har för en 

affärsplan. Om det kan vara en möjlighet för företag att eliminera företagsrisken genom att man på 

så sätt kan nå affärsstrategiska mål och effektivisera verksamheten och tjäna pengar på detta. 
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Telefonintervju 2 

Den andra personen vi talade med var utbildad civilekonom och har arbetat med 

företagsrådgivning gällande hållbarhetsfrågor i tio år. Telefonintervjun ägde rum 5 november 

klockan 10.00 och varade 22 minuter. Hon arbetade främst med att hjälpa företag att strukturera 

upp en hållbarhetsagenda att förhålla sig till för att nå sina affärsstrategiska mål. Hon tog upp de 

utmaningar och problem som hon stött på under de år hon arbetat med hållbarhetsfrågor. Hon 

pratade om några frågor man kan fundera kring och som hon stött på ett flertal gånger i arbetet. 

Frågorna som ofta diskuteras är vem skriver man hållbarhetsredovisningen till? Viken målgrupp 

riktar den sig mot dvs. vem tror vi läser den?  

Hon pratade även om vad hållbarhetsredovisningen styrs av, är det endast av den standard som 

finns eller styrs den också av vad företaget faktiskt vill uppnå, deras strategiska mål. Hon talade 

även om att man kan ifrågasatte standarden och riktlinjernas relevans då de ibland gör att den röda 

tråden i verksamheten försvinner. Hon menade att integrationen mellan ett företags affärsplan och 

dess hållbarhetsredovisning är viktig för exempelvis trovärdigheten. Hon ansåg också att man i 

framtiden borde gå mot en standard som är mer integrerad i verksamheten. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Inledande frågor 

• Vilken är din position/befattning inom företaget? 

• Hur länge har du arbetat med hållbarhetsredovisning? 

• Hur länge har företaget upprättat en hållbarhetsredovisning? 

 

Intervjufrågor 
Företagets mål 

• Vilka är företagets primära hållbarhets mål? 

- Hur arbetar ni för att nå dessa? 

• Vilka är företagets affärsstrategiska mål, d.v.s. vilka övergripande mål och syfte har 

verksamheten?  

- Hur arbetar ni för att nå dessa? 

-  

Tillvägagångssätt och strategier 

• Hur ser arbetsprocessen ut beträffande företagets hållbarhetsfrågor? 

- Hur är hållbarhetsarbetet organiserat inom företaget, vem gör vad? 

- Vem/vilka i organisationen fastställer hållbarhetsmålen? 

- Vem/vilka i organisationen fastställer affärsstrategiska mål? 

• Hur kommuniceras hållbarhetsfrågor internt och externt? 

- Genom vilka kommunikationskanaler? 

• Anser ni att det är viktigt att det finns en röd tråd mellan hållbarhetsmålen och 

affärsverksamhetens mål? 

 

Ramverk 

• Vad anser ni om GRI:s riktlinjer? 

- Vilka brister finns i ramverket? 

- Hur ser ni på förändringen av riktlinjerna från G3 till G4? 

- Vad tror ni denna förändring kommer innebära för er? 
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Hållbarhetsredovisningens effekter och framtidsutsikter 

• Vilka långsiktiga effekter anser ni att hållbarhetsredovisningen kan ge? 

- Vilka effekter kan ni se efter att ni börjat hållbarhetsredovisa? 

• Hur kan hållbarhetsredovisning generera värde och affärsnytta för företaget? 
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Bilaga 3 – Sammanfattning av intervjuer 

Nedan presenteras sammanfattningar av genomförda intervjuer med deltagande företagen i 

studien: Green Cargo, Telia Sonera, SAS, PostNord, Vattenfall, Teracom samt Samhall.  

 
Intervju med Green Cargo (Intervjutid 0:17:39) 
 
Telefonintervjun genomfördes med Green Cargos miljöchef som arbetat med företagets 

hållbarhetsredovisning sedan år 2000. Green Cargo var tidiga med att upprätta en 

hållbarhetsredovisning i branschen och har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan företaget 

grundades 2001.  

 

Enligt miljöchefen har företaget inte tydligt nedbrutna hållbarhetsmål utifrån hur deras verksamhet 

fungerar utan de har istället, för länge sedan, utformat ett s.k. Score Card där de upprättat mål 

inom socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Inom socialt ansvarstagande har 

företaget upprättat volontärarbete för de anställda där de har ett visst antal timmar de får utnyttja 

för att göra volontärarbete i samhället, med mål som innefattar nyttjandet av dessa timmar. Vidare 

arbetar Green Cargo med att kommunicera ut till allmänheten att de arbetar med volontärarbete 

samt undersöker möjligheter till samarbeten med externa organisationer för att organisera arbetet. 

Hållbarhetschefen är däremot osäker på vilka de ekonomiska målen är men tror att det handlar om 

de finansiella kraven ägaren, staten, har på företaget i form av nyckeltal av soliditet och 

avkastning. Inom det miljömässiga ansvarstagandet är målet att minska dieselförbrukningen, 

vilket är företagets stora miljöaspekt. För att nå dessa mål arbetar företaget kontinuerligt med vad 

som är aktuellt inom miljöområdet. Företagets affärsstrategiska mål och hållbarhetsmålen är 

densamma då verksamheten är uppbyggt på det sättet. Dock har företagets revisorer anmärkt på, 

att det inte finns några nedbrutna mål. Historiskt sett har det varit miljöcheferna på företaget som 

fastställt företagets hållbarhetsmål, nu finns det endast en person kvar på miljöavdelningen. 

Miljöchefen är med och tar fram förslag på hållbarhetsmålen och från och med 2012 fastställt 

företagets hållbarhetsmål utifrån kraven på de statliga bolagen, där styrelsen numera äger och 

fastställer dessa mål. Miljöchefen menar dock att det inte är många som troligtvis läser 

hållbarhetsredovisningen och därför kommunicerar miljöchefen företagets hållbarhetsmål i 

presentationer när han är ute och kommunicerar med andra bolag. Vidare menar han att GRI:s 
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riktlinjer är för komplexa och att ramverket inte kan användas för att jämföra företag. Alla företag 

tar sig fram på olika sätt och metoderna bakom ramverket är alldeles för komplexa. Utvecklingen 

av ramverket går däremot framåt, från en pinnjakt i G3:s ramverk om så många indikatorer som 

möjligt, till att man i G4 arbetar med väsentliga indikatorer för företaget. Dock leder inte 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete till väsentlig ökning av företagets lönsamhet. Skulle 

något leda till lönsamhet är det för att åtgärden är lönsam, inte för att kunderna betalar för något 

som bidrar till hållbar utveckling. 

 

Intervju med TeliaSonera (Intervjutid 1:08:38) 
 
Intervjun genomfördes på TeliaSoneras huvudkontor i Stockholm där vi intervjuade företagets 

Sustainability manager, som även kan översättas till företagets hållbarhetskoordinator. 

Hållbarhetskoordinatorn arbetar på företagets koncernfunktion för hållbarhet som kallas för group 

sustainability, tillsammans med två medarbetare på företaget. Tillsammans arbetar de med 

företagets strategiska hållbarhetsarbete, där hållbarhetsredovisningen inkluderas. TeliaSonera har 

hållbarhetsredovisat med utgångspunkt i GRI:s riktlinjer sedan 2006 och hållbarhetskoordinatorn 

anser att kvalitén på redovisningen förbättrats avsevärt senaste två åren i takt med ökade krav från 

investerare och övriga intressenter. Från och med förra året, 2012, har Teliasonera även anlitat en 

extern part för granskning av hållbarhetsredovisningen.  

 

I dagsläget har TeliaSonera endast hållbarhetsmål inom miljöområdet. De övriga fokusområdena 

fastställs antingen i slutet av 2013 eller i början av kommande år, 2014. De arbetar i dagsläget 

även med integrera hållbarhetsstrategin i företagets affärsstrategi efter order från företagets VD. 

Hållbarhetskoordinatorn förklarar detta ”att staten har ju sagt att från och med 2014 ska alla 

statligt ägda bolag inte bara ha en hållbarhetsredovisning utan man ska även ha hållbarhetsmål 

för dom mest relevanta områdena. Så självklart är det något vi tittar på just nu och vad ska vi 

införa, och vad ska vi ha med. Och dessutom så har det ju kommit till att vi ska, att hållbarhet ska 

vara med i affärsstrategin.” Genom att inkludera hållbarhetsstrategin med affärsstrategin kommer 

företaget att övergå från att ha en separat års- och hållbarhetsredovisning till att integrera dessa till 

ett dokument, integrated reporting. 
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TeliaSonera har historiskt sett inte haft anställda inom hållbarhetsområdet som varit experter på 

GRI utan som mer varit medvetna om att de måste upprätta en hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhetskoordinatorn anser att GRI i allmänhet är ett bra regelverk för företag att använda som 

utgångspunkt för hållbarhetsredovisningen och som även kan hjälpa företag i arbetsprocessen för 

hållbarhetsarbetet. Genom att arbeta med GRI och den nya versionen G4 som nyligen lanserats 

som fokuserar på väsentlighet finns det ett stort värde för företag. Genom att göra 

väsentlighetsanalyser och kontinuerligt arbeta med att föra intressentdialoger kan företag 

identifiera väsentliga indikatorer inom hållbarhetsarbetet. Däremot är det olika från företag till 

företag vilka resurser som finns att lägga på hållbarhetsarbetet och upprättandet av redovisningen.  

Hållbarhetskoordinatorn menar att det däremot inte går att använda sig av ramverket för 

jämförelse mellan olika företag och hur de redovisar sina åtaganden för hållbar utveckling då alla 

företag använder olika mätetal för detta. I allmänhet tenderar företag även att ha svårigheter med 

vilken information som ska finnas med i hållbarhetsredovisningen, vilka avgränsningar som gjorts 

och varför de valt dessa. Genom att vara ärliga och tydliga med hur företaget arbetar med 

hållarhetsutveckling samt framför vilka utmaningar de står inför och vad de kan arbeta vidare på 

ökar trovärdigheten för företaget. ”Det finns inget mål, det går inte att springa i mål om att vara 

ett hållbart företag. Det finns alltid saker man kan göra bättre.” Vidare menar 

hållbarhetskoordinatorn att kvalitén på hållbarhetsredovisningen är en biprodukt av hur väl 

företaget lyckats med sitt hållbarhetsarbete. Han anser att det även finns ett stort utbildningsbehov 

inom hållbarhetsarbetet och dess redovisning då anställda som arbetar med dessa frågor måste 

förstå innebörden av arbetet. Vidare anser hållbarhetskoordinatorn att det finns ett värde för 

mellanstora företag som idag arbetar med hållbarhetsfrågor men som inte redovisar dessa, att börja 

göra detta. Det kan ge dessa företag konkurrensfördelar och en möjlighet att visa sitt goda arbete. 

 

Koncernledningen bör vara de som styr det strategiska hållbarhetsarbetet, men det är dock väldigt 

viktigt att det finns personal ute i de olika enheterna som kan hållbarhet och sprider detta vidare i 

de olika enheterna så att detta implementeras i den dagliga affärsverksamheten.  

 

Utöver hållbarhetsredovisningen sker även hållbarhetskommunikationen externt genom 

TeliaSoneras hemsida, och deras så kallades News Room där de publicerar information och den 
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senaste uppdateringen inom hållbarhet. Den interna hållbarhetskommunikationen sker i dagsläget 

genom företagets intranät. 

 
Intervju med SAS (Intervjutid 0:23:52) 

Denna telefonintervju genomfördes med SAS hållbarhetschef som arbetat med företagets 

hållbarhetsredovisning under fyra-fem år. Sedan år 1996 har SAS miljöredovisat och år 2001 

publicerades den första hållbarhetsredovisningen.  Hållbarhetsmålen innefattar fyra områden vilka 

handlar om lönsamhet, punktlighet, medarbetartillfredställelse och klimatpåverkan som innefattar 

utsläpp av växthusgaser. För att nå SAS vision om att erbjuda frekvent och nära förbindelser i den 

Nordiska regionen har företaget satt upp konkreta mål för detta. Genom att erbjuda karaktäristiska 

produkter genom ett attraktivt kunderbjudande innehållande hållbarhetsaspekter kan företaget 

kombinera affärsstrategin med hållbarhetsmålen. Det finns en direkt koppling mellan företagets 

affärsstrategiska processer och hållbarhetsmålen som även hållbarhetschefen anser är oerhört 

viktigt att dessa samverkar. ”Det vi gör där är att vi säkrar att vi har de hållbarhetsmål och regler 

och förutsättningar, lagar eller frivilliga åtaganden ligger med när vi utför och verkställer de 

arbete som krävs”.  

 

På företaget finns en grupp anställda som specialiserat sig inom olika hållbarhetsområden, som 

arbetar med hållbarhetsarbetet, där hållbarhetschefen vi intervjuade leder denna grupp. Han ser till 

att stötta organisationen och definierar hållbarhetsmålen. Eftersom hållbarhetsmålen är tätt 

integrerade med det dagliga arbetet jobbar staben mer med att följa upp, monotirera och anpassa 

målen de har till verksamheten. De kontrollerar hur de långsiktigt ska hantera risker, vilka 

möjligheter som finns långsiktigt, och vilka lagar och föreskrifter som kontinuerligt dyker upp. 

Detta för att kunna hantera verksamheten och hantera nya utmaningar och möjligheter som dyker 

upp, för att alltid kunna ligga i framkant. Styrelsen har det yttersta ansvaret för upprätthållandet av 

hållbarhetsmålen, dock kommer ett förslag från koncernledningen som styrelsen tar ställning till. 

Koncernledningen sätter ett mål, som sedan appliceras ute i affärsverksamheten för att stämma av 

om det är ett realistiskt mål. Responsen kommer sedan tillbaka aggregerat och målen fastställts.  

 

När vi tar upp frågan om GRI och vad hållbarhetschefen anser om ramverket menar han att 

versionen G3 visat en tendens om att företag försökt komma upp till A-nivå och att företag ägnat 
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mer tid till att rapportera snarare på att fokusera på vad som materiellt är viktigt för företaget. Han 

ser en spännande och viktig förändring från G3 till nya versionen G4 som nyligen implicerats där 

företag måste göra väsentlighetsanalyser och omfattande stakeholder analys. Ramverket är en bra 

guidning för vad man kan och bör rapportera, men är lite väl generisk. Han menar på att man 

skulle behöva komma ner mer på olika sektorers utmaningar och förutsättningar för att kunna 

adressera viktiga frågor för olika branscher. Fördelarna hållbarhetschefen ser med att SAS 

hållbarhetsredovisar är att de skapar en seriös dialog om de utmaningar de ställs inför och vilka 

förutsättningar som finns för den verksamhet de bedriver. Däremot tror han inte att kunder väljer 

att resa med företaget för att de hållbarhetsredovisar. I framtiden hoppas han på att på att större 

svenska företag omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning och inte enbart de statligt ägda 

företaget. Det vore bra om omvärlden får ta del av denna information så att fler företag tvingas ta 

ställning till dessa frågor. Att hållbarhetsredovisa är oerhört centralt, att man kan visa på 

transparens och visa omvärlden vad man sysslar med. Att inte berätta om omvärlden menar 

hållbarhetschefen är närmaste korkat. Däremot är det viktigt att hållbarhetsredovisningen skapar 

ett värde, transparens och jämförbarhet. Att konsumenter, investerare, medarbetare och andra som 

skulle vara intresserad av företaget kan jämföra och titta på vad det är för typ av verksamhet som 

bedrivs. En ökad stolthet att kunna visa upp vad företaget bedriver för verksamhet. SAS 

kommunicerar sitt hållbarhetsarbete externt genom hållbarhetsredovisning, hemsida samt sociala 

medier. Däremot lägger de ingen större vikt på att kommunicera hållbarhetsmålen internt, något 

hållbarhetschefen menar på att de skulle kunna bli bättre på. 

 

Intervju med PostNord (Intervjutid 0:17:58) 
 
Under telefonintervjun med PostNord talade vi med företagets ansvarige för 

hållbarhetskommunikation som arbetat med års- och hållbarhetsredovisning på olika företag i 

cirka nio år. Sedan företaget bildades år 2009 har PostNord upprättat en hållbarhetsredovisning 

enligt GRI:s riktlinjer. Förutom att publicera hållbarhetsredovisningen kommunicerar företaget 

sina hållbarhetsmål genom företagets hemsida, där information finns om företagets 

hållbarhetsarbete. Kommunikationen kring hållbarhetsarbetet sker även via olika evenemang och 

events som exempelvis Sustainability Day och Earth Hour. Den interna 

hållbarhetskommunikationen sker huvudsakligen genom intranät, nyhetsbrev, personaltidning 

samt medarbetardialoger.  
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Företagets huvudsakliga finansiella mål handlar om kapitalstruktur och avkastning och 

hållbarhetsmålen innefattar miljö, kvalité och medarbetare. Företaget arbetar integrerat med att nå 

hållbarhetsmålen genom de befintliga processerna vilket gör att hållbarhetsarbetet kontinuerligt 

följs upp internt på månads- eller kvartalsbasis. PostNord har inte tillsatt en hållbarhetschef som 

ska ansvara för hållbarhetsarbetet, vilket är vanligt på många andra företag. Arbetet är istället 

strukturerat och styrs genom de olika funktionella enheterna på företaget. Varje enhet ansvarar för 

att styra hållbarhetsarbetet inom sitt funktionella område genom att ansvara för processer och 

aktiviteter så att de hela tiden arbetar mot att nå målen. Varje enhet på PostNord kommer med 

förslag på utveckling av mål och arbetsprocesser.  Det är däremot ledning och styrelse som 

fastställer både de affärsstrategiska och hållbarhetsrelaterade målen. 

 

Hållbarhetsredovisningen kan enligt den ansvarige för hållbarhetskommunikationen generera både 

värde och affärsnytta för företaget genom att den ger ökad kunskap och engagemang gällande 

dessa frågor inom koncernen. I samband med att exempelvis sjukfrånvaro och koldioxidutsläpp 

reduceras sänks även kostnaderna för företaget. Om man håller en hög leveranskvalité ökar det 

normalt också intäkterna, eftersom leveranskvalitet är något som kunderna värderar väldigt högt 

och det ger en direkt affärsnytta för kunden. Vidare kan hållbarhetsredovisningen bidra till ökad 

transparens och även skapa mer kunskap inom ämnet. I samband med att kunskapen inom hållbart 

företagande generellt ökar blir det också lättare för företag att informera och driva dessa frågor 

framåt i sin verksamhet.  

 

GRI:s ramverk är något som företaget är positivt inställd till men de påpekar att det ramverket av 

förklarliga skäl inte är lika utvecklat som exempelvis IFRS vilket kan förklaras av att det inte 

funnits så länge. Dock tycker företaget att det utvecklats i positiv riktning de senaste åren.  

Ramverkets uppdatering från G3 till G4 kommer att generera i att företagens redovisningar får en 

bättre kvalité och även att de blir tydligare då företagen ska fokusera ännu mer på det som är mest 

väsentligt för verksamheten. Övergången till GRI G4 kommer sannolikt ske för räkenskapsåret 

2014. I samband med att företag ser över nya versionen av G4 berättar kommunikationsansvarige 

inom hållbarhet på företaget att de även kommer se över det nyligen lanserade ramverket för 

Integrated Reporting.  
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En annan viktig aspekt när det gäller kvalitén och transparensen på hållbarhetsredovisningen är att 

man har en extern part som granskar den, många företag har det men alla är inte där ännu. Att ha 

en extern part som granskar anser företaget är viktigt för trovärdigheten. Företaget har samma 

revisionsbyrå för hållbarhetsredovisningen som för årsredovisningen. 

 

Intervju med Vattenfall (Intervjutid 0:16:48) 
 
Under telefonintervjun med Vattenfall talade vi med projektledaren för årets 

hållbarhetsrapportering. Vattenfall publicerade sin första hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

riktlinjer år 2004 och i år, 2013, är det första gången som de upprättar en integrerad års- och 

hållbarhetsrapport. Projektledaren beskriver varför de valt att ha en integrerad rapport enligt 

följande:  

”Det är just för att vi anser att hållbarhetsmålen är så pass viktiga eller vårt hållbarhetsarbete 

ska jag säga, är så pass viktigt för företaget att de ska liksom behandlas tillsammans med våra 

finansiella mål och resultat.”   

 

Vattenfall har ett hållbarhetsteam som leds utav en hållbarhetschef som i sin tur leds av företagets 

CFO. Hållbarhetsfrågorna företaget arbetat med koordineras till de olika enheterna i 

organisationen, för att på så sätt driva arbetsprocessen framåt med att försöka uppnå målen. Det är 

styrelsen som fastställer både de affärsstrategiska- och hållbarhetsmålen.  

Vattenfall har tre övergripande hållbarhetsmål som är inom området miljö eftersom att de anser 

sig ha mest påverkan inom det området. Dessa mål är att minska koldioxidutsläpp, öka andelen 

förnybar energi och förbättra energieffektiviseringen. Företaget har även satt upp fokusområden 

inom hållbarhet som de arbetar kring några exempel på dessa är, hälsa och säkerhet och 

korruption. Det är dock de tre hållbarhetsmålen inom miljö som ligger till grund för val av 

investeringar och utformning av affärsstrategin. Företagets uppdrag av ägaren är att de ska 

generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva verksamheten. Samtidigt 

som verksamheten ska leda utvecklingen mot en miljömässigt hållbar produktion. För att nå 

hållbarhetsmålen och det uppdrag de fått av ägaren har styrelsen beslutat att företaget ska fokusera 

på fem olika fokusområden. Dessa är 1) operations exellence och kostnadsbesparingar, 2) fortsatt 

stark nordisk position, 3) fortsatt tillväxt inom förnybar produktion, 4) åtgärder för att minska 

koldioxidutsläpp samt 5) vara ett bolag som erbjuder intelligenta och hållbara energilösningar.  
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Hållbarhetsarbetet och de mål som Vattenfall eftersträvar att nå kommuniceras till dess 

intressenter genom pressreleaser, seminarier, webbsidor både internt och externt, samt genom den 

årliga hållbarhetsredovisningen. 

 

Användandet av GRIs ramverk är något projektledaren för årets hållbarhetsredovisning ser positivt 

på och hon anser att det är bra att det finns ett accepterat och globalt ramverk som gör att man kan 

jämföra olika företag trots bransch. Projektledaren menar dock att det också är jämförbarheten 

som är komplicerad då ramverket är generellt och kräver tolkning och anpassning för varje enskilt 

företag. Detta gör att rapporteringen ser lite olika ut eftersom det inte går att rapportera exakt efter 

GRI. Övergången från G3 till G4 är något som företaget ser mycket positivt på eftersom att G4 

erbjuder en möjlighet att kunna fokusera på det väsentliga, det som faktiskt är viktigt för företaget. 

De har valt att börja rapportera utifrån G4 redan i år och på så sätt kunna fokusera rapporteringen 

på de områden där de har störst påverkan och på så sätt göra det tydligare. 

 

Projektledaren menar att hållbarhetsarbetet och rapporteringen är direkt kopplat till affärsnytta för 

företaget. I samband med att man påverkar samhället och miljön så innebär det stora finansiella 

risker för företaget. Genom att Vattenfall mäter miljöpåverkan och rapporterar den så vet de 

efterhand också vad som måste förbättras och genom att förbättra minskar man också de 

finansiella riskerna vilket är positivt för företaget. Effekterna som projektledaren identifierat i 

företaget är att det har skapat en ökad medvetenhet bland de anställda vilket har underlättat arbetet 

mot hållbar utveckling.  

 
Intervju med Teracom (Intervjutid 0:31:15) 
 
Intervjun med Teracom hölls på huvudkontoret i Stockholm med företagets sustainability 

manager, som även kan översättas till hållbarhetschef. Teracom har hållbarhetsredovisat enligt 

GRI:s riktlinjer sedan år 2008 och har sedan år 2011 upprättat en kombinerad års- och 

hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av Teracoms verksamhet där ägaren 

ställer höga krav på ett föredömligt arbete. Han har därför gett förslag på sju fokusområdet 

företaget skall fokusera på i hållbarhetsarbetet: mångfald, miljö, mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet. Hållbarhetschefen menar att de arbetar med 
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samtliga sju områden, men har valt att särskild lyfta fram deras mångfaldsarbete, 

leverantörsbedömningar och klimatarbete för sina hållbarhetsmål. Hållbarhetschefen ger förslag 

på hållbarhetsmål, som sedan fastställs och ägs av styrelsen, lika väl som företagets affärsstrategi 

fastställs.  

 

Hållbarhetsmålen handlar om att företagets inköp ska komma från ansvarsfulla leverantörer vilket 

i praktiken innebär att de gör leverantörsbedömningar för att minimera risker i leverantörsdelen. 

De andra två hållbarhetsmålen handlar om mångfald bland företagets medarbetare samt minskning 

av företagets miljöpåverkan. I företagets hållbarhetsstrategi finns företagets sju fokusområden 

med, och en treårsplan har upprättats för de tre hållbarhetsmålen. En viktig del i hållbarhetsarbetet 

är dialogen med företagets intressenter vilket ger ett stort värde för företaget genom att de 

involverar de som är intresserade av företaget. På detta sätt får de information om vad 

intressenterna anser om företaget, vad de borde arbeta med och vad de kan fokusera på för att bli 

bättre i detta viktiga hållbarhetsarbete.  

 

Med utgångspunkt från Teracoms koncernövergripande mål om att ha branschens nöjdaste kunder 

samt företagets hållbarhetsmål avseende inköp från ansvarsfulla leverantörer, mångfald bland 

medarbetarna samt minskning av miljöpåverkan sätter sedan varje avdelning och medarbetare 

egna mål. Tre gånger per år följs dess mål sedan upp, och de olika avdelningarna eller bolagen får 

då presentera hur det gått samt vilka aktiviteter de haft för att uppnå de uppsatta målen. 

 

För hållbarhetschefen har GRI varit ett väldigt bra ramverk att utgå från vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen. Företaget har bundit upp mycket av deras arbete och kommit igång med 

hjälp av GRI. Samtliga områden inom hållbarhetsarbetet har på detta sätts lyfts upp och företaget 

har blivit tvungna att sätta mål inom de olika områdena. Det har skapat ett systematiskt arbete där 

företaget varje år måste rapportera hur det har gått och vad de tänker göra framåt. Bristen med 

GRI är jämförbarheten. Däremot förstår hållbarherschefen problematiken då GRI inte kan styra 

vilka mättal företag ska tillämpa då alla företag är verksamma i olika branscher och använder egna 

mättal för deras hållbarhetsarbete. Hon är positiv till förändringen från G3 till G4 där ramverket 

tar ett steg tillbaka om att företag ska vara jämförbara, till att istället fokusera på vad som är 
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väsentligt för företaget i fråga. Hon är vidare medveten att detta kommer kräva mer arbete och 

djupdykning i hållbarhetsområdena. 

 

Teracom kommunicerar hållbarhetsmålen externt genom företagets hemsida och 

hållbarhetsredovisningen. Internt presenteras dessa mål på företagets intranät. Hållbarhetschefen 

talar även om de på fredagsmöten och stora samlingar. Hon är mycket ute på de olika 

avdelningarna för att se till att varje enskild avdelning arbetar med hållbarhetsstrategin. 

Hållbarhetschefen har sedan några månader tillbaka fått övergripande ansvar för företagets 

hållbarhetsarbete. Tidigare har HR-chefen informerat om HR, miljöchefen har informerat om 

miljö men hon har nu ett samlat ansvar för att få en enhetlig bild över hållbarhetsarbetet. 

 

Hon ser ett ökad värde med att hållbarhetsredovisa och att Teracom genom 

hållbarhetsredovisningen får ökad anseende, minimerar företagsriskerna och energi- och 

bränslebesparingar. I framtiden tror Teracoms hållbarhetschef att man kommer se en ökad tendens 

om integrerad redovisning även bland andra företag, att årsredovisningen integreras med 

hållbarhetsredovisningen. Hon tror även att det kommer bli allt vanligare att företag som inte är 

statligt ägda kommer att börja hållbarhetsredovisa. Något som kan leda till en bättre spelplan, mer 

likvärdigt mellan företag.  

 
Intervju med Samhall (Intervjutid 0:22:04) 
 
Intervjun ägde rum på Samhalls huvudkontor i Stockholm med företagets hållbarhetschef. Samhall 

har hållbarhetsredovisat i enlighet med GRIs riktlinjer sedan 2008 då hållbarhetsredovisning blev 

lagstadgat för statligt ägda företag. Innan 2008 upprättade Samhall en personal- och 

miljöredovisning i anknytning till årsredovisningen. Idag har företaget samma hållbarhet- och 

affärsstrategiska mål, då de bedriver en verksamhet som bland annat bygger på socialt 

ansvarstagande. Utifrån statens krav om socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande har 

styrelsen gjort en väsentlighetsanalys och genom denna fastställt fyra specifika hållbarhetsmål 

inför 2014. Dessa mål handlar om medarbetare i arbete, självfinansieringsgrad, engagerade 

medarbetare och sänkta koldioxidutsläpp. Detta för att förtydliga företagets hållbarhetsarbete. 

Medarbetare i arbete handlar om en hög grad av debiterbar tid och att kunduppdragen ska ge en 

tillräcklig ekonomisk utfall för att det ska vara meningsfullt. Däremot säger företaget aldrig upp 
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anställda på grund av arbetsbrist enligt företagets kollektivavtal. Även om det finns 

undersysselsättning blir de anställda inte av med jobbet. Företaget gör även en medarbetare 

undersökning för att mäta medarbetarnas engagemang. Självfinansieringsgraden handlar bland 

annat om att företaget inte får göra utdelningar utan att kapitalet istället ska återinvesteras i 

företaget.  

 

Hållbarhetsmålen kommuniceras externt genom årsredovisningen men också i företagets 

kundkatalog. De har kontinuerliga kunddialoger för att informera hur de arbetar och för att ta reda 

på vad deras kunder tycker så att de kan utveckla och förbättra sitt arbete. Den nya 

hållbarhetsstrategin som handlar om att företaget upprättat hållbarhetsmål inför 2014 kommer göra 

hållbarhetsarbetet tydligare, både externt och internt. Detta då nyckeltalen för de olika 

hållbarhetsmålen kommer presenteras och kategoriseras under de olika målen. 

 

Hållbarhetschefen är positivt inställd till GRI eftersom hon anser att det är viktigt att ha ett 

gemensamt regelverk så att alla företag redovisar i samma termer. Bristen med ramverket är 

däremot att det är svårt att jämföra mellan företag då alla fokuserar på olika områden inom 

hållbarhet beroende på vilken verksamhet de bedriver. Hon förklarar vidare att de troligtvis 

kommer övergå från G3 till G4 nästkommande år och att det kommer bli bättre med den nya 

versionen. G4 kommer till en början kräva mycket arbete för att kunna definiera vilka indikatorer 

som är väsentliga för företaget. När företaget tidigare, innan de upprättade en 

hållbarhetsredovisning, endast presenterade personal- och miljöredovisning i samband med 

årsredovisningen, var det ingen intressent som la något större fokus på detta. Efter lagkravet om 

att statliga företag skulle presentera en hållbarhetsredovisning under 2008, upplever 

hållbarhetschefen ett större intresse kring dessa frågor från intressenterna då dessa 

hållbarhetsfrågor baseras bland annat på intressentdialoger. ”Ja alltså jag måste ju säga så stort 

intresse för hållbarhetsfrågorna som ägaren visar nu och styrelsen har vi aldrig haft tidigare.” 

 

Vidare beskriver hon att CSR frågorna (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) är mycket mer 

affärsviktiga nu än tidigare och att intresset inom dessa frågor blivit allt större både hos ägaren och 

styrelsen. Hållbarhetsfrågorna är stora affärsargument och att ett ökat fokus för de här frågorna 

kommer ge långsiktiga konkurrensfördelar för företaget. 


