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Sammanfattning 

 
Det var inte förrän år 2002 som riktlinjer kom, gällande den externa ekonomisk rapportering, 
för de statligt ägda företagen i Sverige. År 2003 kom uttrycket, hållbar utveckling, att nämnas 
i regeringsformen och sedan dess har utvecklingen fortsatt. Från att företag har rapporterat sitt 
arbete kring miljöredovisning, har det nu gått mot att redovisa miljö, etik samt sociala 
förhållanden, vilka är de olika delarna inom det samlade begreppet för hållbarhetsredovisning. 
År 2006 uträttade Näringsdepartementet en genomlysning av de svenska statligt ägda 
företagens hållbarhetsredovisningar. Ur genomlysningen kom sedan, i november 2007, kravet 
på att de statligt ägda företagen varje år ska upprätta hållbarhetsredovisning, enligt Global 
Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Den svenska regeringen är dessutom först i världen när 
det kommer till att sätta ett krav på hållbarhetsredovisning gällande statligt ägda företag.  
 
Syftet med denna uppsats är att diskutera hur de statligt ägda företagen påverkas av det 
nyligen upprättade kravet på tydligare redovisning av hållbarhetsinformation för företag ägda 
av den svenska staten. Vi avser också att analysera hur företagen kan implementera rutiner för 
rapporteringen. I den mån riktlinjerna redan har implementerats har vi även för avsikt att 
belysa de eventuella förändringar som skett inom dessa företag. 
 
I vår studie utgår vi från ett hermeneutiskt synsätt, för att vi vill tolka och förstå den 
implementeringsprocess som kravet på hållbarhetsredovisning innebär, utifrån ett helägt 
företagsperspektiv med statlig ägarstruktur. Vi utgår från, och prövar, befintlig teori för att få 
denna förståelse samt även nå ett resultat, vilket inryms inom det deduktiva angreppssättet. 
Vårt val av en kvalitativ ansats, överensstämmer med vårt synsätt, och medför att vi på djupet 
kan förstå, samt beskriva problemet, med utgångspunkt från våra telefonintervjuer. Vi utförde 
semi-strukturerade intervjuer vilket gav oss möjligheten att ställa relativt öppna frågor, inom 
olika teman.  
 
Vår teoretiska grund innehåller teorier för att genomföra en implementering och eventuellt i 
och med det, nå en förändring.  Vi talar om drivkrafter bakom en förändring vilket innefattar 
intressentteorin, teorin om legitimitet samt den institutionaliseringsprocess som sker när 
organisationer måste anpassa sig efter sin omgivning. Vi utgår från teori om hur en planerad 
förändring går till samt implementeringsprocessens centrala delar, styrning, planering samt 
kommunikation, vilka är viktiga aspekter att uppmärksamma för att kunna skapa nya rutiner. 
 
Utifrån studien har vi kommit fram till att en förändring inte nödvändigtvis sker i och med att 
kravet införs eftersom GRI nyttjats av vissa företag redan innan dess upprättande. 
Förändringen sker i den mån företagen påverkas av kravet och att GRI inte sedan innan har 
använts, vilket leder till att nya rutiner uppstår. I de företag där förändring sker, blir nya 
rutiner nödvändiga vad gäller bland annat att omstrukturera och bilda nätverk mellan 
företagens centrala delar och sedan få dem att samarbeta. Kravet, i kombination med det 
faktum att företagen tittar på och får inspiration av övriga företag, samt att de tar hjälp av 
externa rådgivare i implementeringen, leder till att de blir mer liktänkande. Från studien nås 
även kunskap om att planerings- kommunikations- samt styrningsarbetet är omfattande för 
samtliga företag i fråga om GRI-arbetet, oavsett om förändringen är synlig eller inte. 
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Kapitel 1  Inledning 
 
I vårt inledande kapitel av uppsatsen strävar vi efter att förklara för läsaren hur intresset och 
valet av uppsatsämnet uppkom, vidare ges en bild av bakgrunden till uppsatsämnet samt den 
problematisering vi har uppmärksammat inom området. Därefter följer de avgränsningar och 
begränsningar som har gjorts inom det aktuella uppsatsämnet.    

1.1 Ämnesval 
Uppmärksamheten för ämnet hållbarhetsredovisning har sin början i en något omvänd bana, 
då valet har sitt ursprung i en diskussion gällande ett uppsatsämne om statligt ägda företag. I 
den gemensamma verksamhetsberättelsen för de statligt ägda företagen år 2006 var det stort 
fokus på de företag som haft framgång gällande deras hållbarhetsredovisningar. Då detta var 
ett nytt begrepp för oss författare beslutade vi oss att titta närmare på just det. Vi fann ett stort 
antal intressanta artiklar rörande hållbarhetsredovisning och hållbar utveckling och utifrån 
detta beslutade vi att uppsatsen skulle grunda sig i hållbarhetsredovisning. 
 
Valet att skriva en uppsats som omfattar ämnet hållbarhetsredovisning har vi gjort därför att 
vi tycker att det är en viktig del i det nutida och framförallt det framtida samhället. Då företag 
får allt större inflytande tycker vi även att det är viktigt att förstå att företagen måste redovisa 
hur de arbetar med viktiga faktorer som etik, miljö och socialt ansvar för att kunna framhäva 
pålitlighet. Att hållbarhetsredovisning också visar på en mer nutida spegling av den 
traditionella redovisningen gör att vi också tycker att det är viktigt att förstå vad det innebär 
att ta fram en sådan rapport. 
 
Vidare har vi valt att fokusera oss på företag med statligt ägande. Anledningen till detta är att 
vi anser att företag med statligt ägande är av en speciell karaktär i och med att svenska folket 
är företagens ägare. Ägandeformen blir högst intressant eftersom de statligt ägda företagen 
inte bara kan verka under markandsmässiga förhållanden utan även ha särskilda 
samhällsintressen. Att det händer mycket inom området för tillfället har också varit en 
bidragande faktor. Vi menar då, bland annat, det faktum att den nuvarande regeringen har 
inlett ett arbete som ska leda till ett minskat statligt ägande men framförallt att regeringen har 
beslutat om striktare riktlinjer för de statligt ägda företagens externa rapportering. De 
framtagna riktlinjerna är ett resultat av en genomlysning som visade att flertalet av de statligt 
ägda företagen saknade en struktur i sin hållbarhetsrapportering. 

1.2 Problembakgrund 
Medvetenheten kring att skydda miljön och hur miljöförstöring påverkar vår jord, bara växer 
och växer. Allmänheten har tack vare mediernas rapportering fått en kraftigt ökad 
medvetenhet vad gäller de konsekvenser som en global uppvärmning, förorsakad av fossil 
förbränning, innebär för vår planets och mänsklighetens framtid. Det har inneburit en större 
insikt och ökad kunskap och därmed har högre krav ställts inom flera olika områden angående 
miljöhänsyn. 
 
Från att ha varit mer en privat angelägenhet har nu tyngden på att företagen skall uppvisa en 
god miljömedvetenhet kommit att sättas i allt större fokus. Det har alltid varit självklart att 
företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och vikten av att rapportera den årsvis är 
fortfarande störst. Fokus på miljömedvetenhet, men även förändringar av driften och ägandet i 
företagen, har bidragit till att syftet, tekniken och användandet under åren har förvandlats 
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avsevärt. Forskningen kring hur företag ska redovisa arbetet gällande miljöfrågor uppkom 
under 1960-talet men genombrottet för denna typ av rapportering kom i och med 
publicerandet av Brundtlandsrapporten år 1987.1 Rapporten behandlade vad, i själva verket 
miljö- och naturresursproblemen bottnar i, samt vilka orsakerna är till att de uppstår. Tidigare 
rapporter hade i första hand förklarat effekterna av olika miljö- och naturresursproblem och 
Brundlandsrapporten blev därför unik i sin helhet.2 I denna rapport introducerades för första 
gången begreppet hållbar utveckling som har kommit att bli en central roll i det övergripande 
samhällsansvaret:     
”En hållbar utveckling ska tillfredsställa vår generations behov utan att förstöra 
möjligheterna för kommande generationer att tillfredställa sina.”3 
 
Under upprättandet av Brundlandsrapporten myntades även ett nytt begrepp angående företag 
och deras verksamhetsredovisning. Förutom att kunna rapportera hur företaget arbetade för 
miljön, fördes även fler faktorer in i miljöredovisningsbegreppet, som i och med det 
expanderade. Forskning inom området kallas Triple Bottom Line och påvisar att företagen ska 
vidga rapporteringen för att nå och tillfredställa en större mängd intressenter. Dessa 
intressenter är så kallade stakeholders och är en individ eller grupp som på något sätt påverkar 
företaget eller påverkas av företagets handlingar.4 Rapporteringen skulle innefatta företagets 
totala intressentansvar, vilket inkluderade det sociala, ekonomiska samt det miljömässiga 
ansvaret. 
 
Ökad medvetenhet hos intressenterna om hur de påverkas av företag, har bidragit till 
påtryckningar om att de ska kunna rapportera fler detaljer, hur de agerar inom ramen för 
samhällsansvar. I syfte att inte möta motstånd från sina intressenter, har företagen utvecklat 
arbetet av hållbarhetsrapporteringen, som idag kan beskrivas genom begreppet Corporate 
Social Responsibility, förkortat CSR.5 Att arbeta utifrån begreppet kan vara svårt då det 
fortfarande diskuteras kring vad det egentligen innebär. Vissa menar att det handlar om hur 
företagen arbetar med de problem de själva skapar i det sociala samhället, samtidigt som 
andra menar på en villighet att arbeta mot demokratiska värderingar oavsett vad det kostar.6 
Tolkningen som presenteras i denna uppsats är upprättad av World Business Council for 
Sustainable Development och lyder: 
”  Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave 
ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the 
workforce and their families as well as of the local community and society at large.”7  
  
Denna tolkning ger en mycket vid definition, vilket har lett till att företag har redovisat 
begreppet utifrån sin placering, bransch och sina förutsättningar. Företagens tolkning kan då 
ses som en aning vinklad vilket vidare kan bidra till att intressenterna inte finner 
informationen trovärdig. Den breda definitionen har även bidragit till att företag inte kunnat 
visa struktur i sin rapportering. Att det dessutom inte har funnits klara riktlinjer för hur företag 

                                                 
1 Bergström, S., Catasús, B., Ljungdahl, F., (2002), s. 19-20 
2 Brundtland, G. H., & Hägerhäll, B., (1988), Vår gemensamma framtid, Stockholm: Prisma, s. 6 
3 Ibid. s. 57 
4 Clarkson, M E., (1995),  “A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 
Performance”,  Academy of Management Review, Vol. 20, Issue.1 pp. 92-117, s.106 
5 Från risk till värde, (2008), Öhrlings PriceWaterhouseCoopers: Stockholm, s. 27 
6 Carroll, A-B., (1991), “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management Of 
Organisational Stakeholders”, Business Horizon, Vol. 34, Issue 4, pp. 39-48, s. 39 
7 http://www.wbcsd.org/DocRoot/hbdf19Txhmk3kDxBQDWW/CSRmeeting.pdf, 2008-04-23 
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ska redovisa arbetet kring CSR, har gjort att en del företag känner sig osäkra på hur de ska 
redovisa den mest rättvisande bilden av verksamheten.8  
 
Redovisningen av företagens samhällsansvar har tagit form utifrån begreppet 
hållbarhetsredovisning som vanligen skapas som en del av den traditionella årsredovisningen. 
Den kan även upprättas som en separat rapport i skriftlig form eller som ett elektroniskt 
dokument på företagens hemsida. Utvecklingen från att vara mest fokuserad på att redovisa 
det miljömässiga ansvaret till att nu lägga vikt på rapporteringen av företagens 
samhällsansvar, har skett i en snabb takt. År 1997 bestod ca 70 % av 
hållbarhetsrapporteringen av miljömässiga handlingar medan socialt och ekonomiskt ansvar 
stod för ca 2 %. Jämförs detta med 2007 års siffror är skillnaden markant. Miljömässigt 
ansvar upptar endast ungefär 10 % av hållbarhetsrapporteringen medan den totala 
rapporteringen, av hållbar utveckling och CSR, uppgår till 75 %.9 Det ska påpekas att 
rapportering av miljömässiga handlingar även ingår i CSR och arbetet mot hållbar utveckling.  
 
Inom ovanstående diskussion är svenska företag inte något undantag. De har även känt av 
påtryckningarna samt den allt högre nivån av samhällsansvar som intressenterna uttryckt. 
Därmed har även upprättandet av hållbarhetsredovisningar hos de svenska företagen ökat. 
Kritik har däremot riktats mot dem för att de förlitar sig på att de redan har en god 
kommunikation med sina intressenter och därför inte anser att de behöver externt granska 
eller överhuvudtaget upprätta hållbarhetsredovisningar10.  
 
De företag i Sverige som har känt av det ökade intressentkravet mest är möjligtvis de företag 
som i huvudsak ägs av den svenska staten. Staten har det yttersta ansvaret för att föra Sverige 
mot en framtida hållbar utveckling och sedan år 2003 finns även detta uttryckt i 
regeringsformen11. Genom åren har staten uppvisat ett snabbväxande ansvarstagande då bland 
annat krav har ställts på att miljöredovisning och miljöledningssystem ska upprättas när det 
gäller förvaltningar och myndigheter.12 Ansvaret om en hållbar utveckling kan även vägas in, 
utifrån det faktum, att staten är Sveriges största företagsägare och att de statligt ägda företagen 
i och med detta inte bara har påtryckningar angående samhällsansvar från enskilda 
intressenter. Staten kan även, från sin position, ses som en huvudintressent och därmed 
påverka företag att verka mot en hållbar utveckling. 
 
Under en lång tid fanns det ej några klara bestämmelser för hur statligt ägda företag skulle 
upprätta extern ekonomisk rapportering men år 2002 tog regeringen beslut om att införa 
riktlinjer utformade för den. Riktlinjerna var avsedda för de helägda statliga bolagen och 
syftet var att dessa företag, eftersom de i högsta grad har det svenska folket som ägare, skulle 
vara minst lika genomlysta som övriga svenska bolag. De principer som upprättades var att 
bolagen skulle ge information utifrån ett antal bestämda punkter i varje kvartalsrapport och 
årsredovisning med start 1 januari, 2003. Informationen var baserad mestadels på 
miljömässiga handlingar och skulle innefatta bland annat:  

• en övergripande omvärldsbeskrivning,  

                                                 
8 Nielsen, A. E., & Thomsen, C., ( 2007) “Reporting CSR, what and how to say it?”, Corporate 
Communications: An International Journal,  Vol. 12, Issue. 1, pp. 25-40, s. 25  
9  http://www. corporateregister.com, 2008-04-09 
10 http://www.kpmg.se/pages/105440.html, 2008-04-01  
11 Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling, (2006) 
Skr.2005/06:126, Fritzes 
12 Larsson L-O., (1999) Miljöinformation och miljöredovisning – En vägledning för företag och revisorer, 
Stockholm: KPMG, s. 10 
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• en redogörelse över beslutade finansiella mål, verksamhetsmål och i förekommande 
fall särskilda samhällsuppdrag samt information om hur dessa har uppfyllts. 

• information om företagets miljöarbete med en redogörelse angående miljöpolicy, 
miljömål, produktionens och produkternas/tjänsternas miljöpåverkan samt väsentliga 
miljönyckeltal såsom energi- och råvaruförbrukning. Företaget bör också ange om, 
och i så fall vilket, miljöledningssystem som implementerats.13 

 
Till uppdrag för Öhrlings PricewatershouseCoopers uträttade Näringsdepartementet år 2006 
en genomlysning av svenska statligt ägda företags hållbarhetsredovisningar. Genomlysningen 
gjordes med utgångspunkt från Global Reporting Initatives (GRI) riktlinjer, för att visa på hur 
dessa företag agerar goda exempel på inspiration och vägledning inom detta aktuella 
redovisningsområde. GRI är ett nätverk, bestående av ett stort antal experter som samarbetar 
för att ta fram globalt accepterade riktlinjer för hållbarhetsredovisningar.14 Av 46 statligt ägda 
företag valdes tretton till antalet företag ut för genomlysningen med utgångsläge i fem 
nedanstående upplysningspunkter med vardera femton kriterier: 
1. Strategi och analys 
2. Bolagsinformation 
3. Redovisningsprinciper 
4. Styrning, åtagande och intressentperspektiv 
5. Förhållningssätt till informationskategorier 
 
Inom undersökningsgruppen refererade drygt hälften av företagen tydligt till GRI:s riktlinjer i 
hållbarhetsredovisningarna, ändå kan resultatet sägas vara något i underkant, då sju av tretton 
genomlysta hållbarhetsredovisningar helt saknade referat till riktlinjer. Den punkt av 
upplysningsområdena som fick mest kritik var förklaringar av företagets 
redovisningsprinciper. Detta avser information gällande redovisningens omfattning och 
avgränsning samt redovisningens målgrupper. Vidare innehåller punkten GRI innehållsindex 
och företagets inställning till oberoende bestyrkande av redovisningen.15 För övrigt var 
bolagsinformation den punkt som företagen bäst informerade om. Här får dock de företag som 
publicerar sin hållbarhetsinformation i årsredovisningen en bra hjälp på vägen, då information 
om bolaget är en obligatorisk del av företagets förvaltningsberättelse.16 Informationen inom 
de tre övriga upplysningsområdena, var alla av olika omfattning hos samtliga undersökta 
företag. Sammanfattningsvis kan det sägas att resultatspridningen, mellan de statligt ägda 
företagen, var uppenbar och rapporten påpekar också att detta är den mest intressanta 
aspekten med genomlysningen.17  
 
Genomlysningen av de statligt ägda företagen gav upphov till funderingar om hur dessa 
företag kan bli bättre samt bli förebilder gällande hållbarhetsredovisningar. Maud Olofsson 
säger följande i verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande 2006: 
”Att vara en tydlig och professionell ägare innebär också att ta ansvar för frågor som rör 
miljö, etik, jämställdhet och mångfald. Det är alla företags ansvar, men de statligt ägda 
företagen förväntas vara föredömen och ligga i framkant”18  
Detta uttalande var början till nedanstående krav som skulle utfärdas till de statligt ägda 
företagen 2007. 

                                                 
13 Riktlinjer för extern ekonomisk rapportering från företag med statligt ägande, (2002), Stockholm,   
14 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/, 2008-04-10  
15 Genomlysning av statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar, Stockholm (2006), s. 14-15,  
16 Årsredovisningslagen, kap 6 § 1, (SFS 1995:1554) 
17Genomlysning av statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar, (2006), Stockholm, s.14-15,   
18 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, (2006), Stockholm, s. 3,  



Vilka tänkbara förändringar får kravet på hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag och hur kan nya 
rutiner för en sådan implementering skapas? 

 

 7 

 
Den 29 november 2007 beslutade regeringen att införa ytterligare riktlinjer för extern 
rapportering hos statligt ägda företag. Med motiveringen att staten är Sveriges största 
företagsägare, ser regeringen det som en självklarhet att de statligt ägda företagen skall verka 
som föredömen, och ligga i framkant när det gäller rapporteringen av hållbar utveckling. I den 
nya förordningen kräver regeringen att de 55 statligt ägda företagen, både helägda och 
samägda, skall upprätta en hållbarhetsredovisning som är baserad på Global Reporting 
Initiatives ramverk för rapportering av samhällsansvar och hållbar utveckling.19  
 
Ett externt krav på en implementering kommer att innebära en förändring inom företagen. 
Förändring kan innebära ett antal risker, bland annat gällande förståelsen för drivkrafterna 
bakom implementeringen, vilka är viktiga för att få företagen att arbeta mot rätt mål. Andra 
svårigheter för företagen är behovet att inneha de rätta resurserna eller att få den interna 
styrningen, planeringen och kommunikationen att fungera. Ett problem som kan uppstå är att 
medarbetare inom företag möjligen kan uppfatta kravet på olika sätt och handlar olika vid 
implementeringen.  
 
Vi tycker att det är intressant att Sverige är först i världen att sätta ett krav på 
hållbarhetsredovisning20och väljer därför att ta reda på vad denna implementering innebär, 
och vad den eventuella förändringen leder till inom de berörda företagen. 

1.3 Problemformulering 
Vilka tänkbara förändringar får kravet på hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag och 
hur kan nya rutiner för en sådan implementering skapas? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att diskutera hur de statligt ägda företagen påverkas av det 
nyligen upprättade kravet på tydligare redovisning av hållbarhetsinformation för företag ägda 
av den svenska staten. Vi avser också att analysera hur företagen kan implementera rutiner för 
rapporteringen. I den mån riktlinjerna redan har implementerats har vi även för avsikt att 
belysa de eventuella förändringar som skett inom dessa företag. 

1.5 Avgränsningar 
Utifrån uppsatsens syfte har vi inte för avsikt att granska om implementeringen leder till en 
högre standard av hållbarhetsredovisningar eftersom det idag inte är möjligt att se denna 
framtida förbättring. Vi har inte heller för avsikt att undersöka om medarbetarna i företaget 
upplever att implementeringen är bra eller dålig då vi endast avser att få förståelse utifrån 
ledningens synvinkel.  

1.6 Begränsningar 
Vi kommer att begränsa oss till företag som är angivna av regeringen som hundra procent 
ägda av den svenska staten. Denna begränsning gjordes på grund av vi ville ha en så ”ren” 
ägandeform som möjligt samt för att studera företag där staten har ett stort inflytande.  
 

                                                 
19 Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, (2007), Stockholm,  s. 1-8,  
20 http://www.pwc.com/extweb/challenges.nsf/docid/cca8ec29c34fdc9f802570dc0039dd68/$file/press_gri.pdf, 
2008-05-03 



Vilka tänkbara förändringar får kravet på hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag och hur kan nya 
rutiner för en sådan implementering skapas? 

 

 8 

1.7 Begreppsförklaringar 
Statligt ägda företag: Begreppet innefattar företag som antingen är helägda av staten eller som 
är samägda mellan staten och någon annan part. I och med detta ägs företagen ytterst av 
skattebetalarna i Sverige. Totalt finns det 55 statligt ägda företag och de verkar antingen under 
marknadsmässiga villkor eller under särskilda samhällsintressen. Samtliga företag följer 
samma lagar som de privatägda. Fyra av företagen är börsnoterade. En del av de statligt ägda 
företagen är landets största företag medan många är jämförelsevis små och relativt okända för 
allmänheten. 
 
Corporate Social Responsibility: Begreppet beskriver hur företag tar ansvar för sina 
handlingar beträffande miljöpåverkan men även sina anställda, kunder, aktieägare, lokala 
samhället etc. Begreppet beskrivs i korthet som företagets samhällsansvar och förklaras 
utifrån tre olika delar, etikiskt-, miljömässigt- samt socialt ansvarstagande. I korthet kallas 
detta CSR och i dagsläget är det ofta, en enskild avdelning inom företag, då anställda enbart 
arbetar med att företaget ska sträva mot att arbeta ansvarsfullt.   
 
Hållbarhetsredovisning: En hållbarhetsredovisning är en rapport där företag presenterar sitt 
ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar. Rapporten kan antingen vara separat från eller 
integrerad med ett företags årliga årsredovisning.  
 
Stakeholder: Detta är en bred definition på en intressent och kan vara vilken person, eller 
grupp som helst som påverkar eller själv blir påverkad av ett företags handlingar. Vanliga 
stakeholders är exempelvis anställda, det lokala samhället, kunder, ägare, investerare, 
leverantörer eller staten. 
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Kapitel 2 Teoretisk metod 
 

Det teoretiska metodkapitlet innehåller en beskrivning av vår egen förförståelse gällande 
uppsatsämnet. Vi vill även ge läsaren en insiktsbild av de bakomliggande faktorerna till 
studiens utförande samt beskriva hur insamling av teorier och källor har gått till.  

2.1 Förförståelse 
Att inneha förförståelse innebär att det finns kunskap och en föreställning relaterat till ett 
specifikt ämne. Det är positivt i den bemärkelsen att sättet att ta sig an problemet blir mer 
lätthanterligt men även negativt eftersom forskningen kan bli alltför enkelspårig i sitt innehåll.  
 
Vi är två studenter, som båda läser sitt tredje år på Civilekonomprogrammet vid Umeå 
Universitet, där ena författaren har fördjupat sig inom redovisning och den andra inom 
finansiering. Vi har dock aldrig hört talas om hållbarhetskonceptet under hela vår studietid 
och aldrig heller från våra arbetslivserfarenheter, fått någon uppfattning om begreppet 
hållbarhetsredovisning och dess innehåll, vilket innebär att vår samlade förförståelse är 
mycket begränsad inom problemområdet.    
 
Vi kan dock säga att som vi samhällsmedborgare har påverkats av medias inflytande gällande 
jordens klimatförändringar samt företags ansvarstagande vilket har resulterat i att vår egen 
miljömedvetenhet har ökat. Då media ofta redovisar en negativ bild över företagens 
ansvarstagande har vår förförståelse speglats utifrån detta och bidragit till en förutfattad 
mening om redovisningen av företagens samhällsansvar. Utifrån denna information menar vi 
att vi har en negativt vinklad bild av företagens samhällsansvar. När vi nu är medvetna om vår 
syn anser vi inte att vår förförståelse ger oss en skev bild av problemområdet eftersom vi inte 
håller inne våra egna värderingar21. 

2.2 Kunskapssyn 
I vår studie har vi för avsikt att få förståelse för hur företag ska, utifrån externa drivkrafter, 
börja implementera rutiner som tidigare inte har existerat. I och med att vi är intresserade av 
att tolka samt förstå situationen, gällande inledandet av denna implementeringsprocess, anser 
vi att studien formas utifrån ett hermeneutiskt synsätt.22 En positivistisk kunskapssyn hade 
gett vår studie en mer beskrivande karaktär då en sådan kunskapssyn grundar sig i att förklara 
det verkliga inom ett fenomen.23 Hade det varit så att studien grundat sig ur en positivistisk 
kunskapssyn skulle det inte vara möjligt, varken för oss författare eller för personen vi 
intervjuar, att subjektivt tolka situationen då en positivistisk kunskapssyn endast präglas av 
objektiva värderingar.24 I denna uppsats vill vi mer tolka och få förståelse för situationen än 
att förklara ett fenomen, vilket i högsta grad kommer att innebära att vår egen åsikt kommer 
att synas i uppsatsen. Utifrån detta styrks den hermeneutiska kunskapssynen för studien 
ytterligare eftersom egna värderingar inte ses som något som bör uteslutas inom synsättet.25  

                                                 
21 Myrdal, G., (1968) Objektivitets problemet i samhällsforskningen, Stockholm :Rabén & Sjögren, s.48 
22 Bryman, A., & Bell, E., (2005), Företagsekonomiska Forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi, s.442 
23 Lindholm, S., (1999), Vägen till vetenskapsfilosofin, Lund: Academia Adacta, s. 54 
24 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s.26 
25 Johansson Lindfors, M-J, (1993), Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur,  s. 45 
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2.3 Perspektiv 
För att undersöka hur kravet på hållbarhetsredovisning, enligt GRI:s riktlinjer, ska 
implementeras i de statligt ägda företagen finner vi det mest intressant att studera det utifrån 
ett helägt företagsperspektiv med statlig ägarstruktur. Vi insåg i ett tidigt stadium utmaningen 
i att få veta hur en implementering ska ske inom ett företag eftersom vi förstod att 
förändringen däri kan komma att innebära svårigheter för inblandade.  
  
I takt med att regeringen har infört kravet på redovisning av hållbar utveckling för de statligt 
ägda företagen, hade det även varit intressant att se hur de bär sig åt för att driva företagen till 
handling. Studien hade då utgått ifrån ett statligt perspektiv i problemformuleringen. Det hade 
varit möjligt att utifrån statens perspektiv studera hur företagen klarar av att implementera 
kravet på hållbarhetsredovisning. Staten har stora påtryckningar från intressenter, företag, 
internationella organisationer och samhället i allmänhet varför det hade varit intressant att 
utforska hållbarhetsredovisningskravet utifrån vad staten känner för påtryck när det gäller just 
detta. 
 
Samhället och företagens intressenter är en viktig del inom hållbarhetsområdet eftersom det är 
för dessa redovisningen upprättas. Av denna anledning hade vi även kunnat utgå från ett 
samhällsperspektiv, eller rättare sagt ett intressentperspektiv, för att se hur de reagerar på att 
ett krav på denna typ av samhällsviktig redovisning utförs. Hur intressenterna påverkas av ett 
krav som detta och om deras inställning till företagen, och möjligen även till staten, skulle 
kunna vara en möjlig undersökningsram.   

2.4 Angreppssätt 
I vår studie vill vi först bygga upp en grundlig förståelse för hur vetskap om problemet har 
utvecklats, vilket vi har fått insikt om utifrån en teoretisk grund. Att ta hjälp av redan 
dokumenterad kunskap, om hur en implementering ska genomföras samt övriga teorier 
kopplat till denna process, ger oss goda förutsättningar att bygga vidare på studiens syfte. Att 
utgå från redan existerande teori i en undersökning innebär att vi nyttjar den deduktiva 
processen, där det fortsatta arbetet handlar om observation och om att uppnå resultat. I arbetet 
att välja strategi för att sammankoppla forskning och teori kan även en annan metod 
användas, den induktiva processen.26 Skulle studien utgå från en induktiv process hade 
arbetsföljden sett annorlunda ut för oss, eftersom denna startar i observation och resultat och 
sedan leder till formulering av ny formell teori.27 Vi anser således inte att en induktiv 
undersökningsprocess hade passat vår studie väl eftersom vi ser begränsningen i att inte få 
lika omfattande och god information under ”öppna intervjuer” vilket den induktiva processen 
innefattar.28 Eftersom vi är ute efter att förstå och tolka hur implementeringen ska gå till, 
vilket innefattar subjektivt tolkande, är den hermeneutiska synpunkten bäst lämpad för 
studien. Vi gör detta trots att deduktiva processer normalt används vid tillämpning av 
naturvetenskapliga metoder för att studera verkligheten, det vill säga inom den positivistiska 
kunskapssynen.29  

                                                 
26 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 23 – 29 
27 Holme M I., & Solvang K B., (1997), Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: 
Studentlitteratur, s. 57 58. 
28 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 26 
29 Ibid. s. 23 – 29 
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2.5 Insamling och val av källor 
Insamlandet av källor till studien började med att vi ville skaffa oss en uppfattning om vad 
hållbarhetsredovisning var och utnyttjade inledningsvis därför sökmotorn Google för att få 
allmän information om begreppet. Sökorden för detta var hållbarhetsredovisning samt 
sustainable reporting.  Därefter ville vi även skaffa oss kunskap om Global Reporting 
Initiative vilka har utformat de riktlinjer som de statligt ägda företagen nu ska implementera. 
Det visade sig att denna organisation innehar en utförlig informationssida vilket gjorde det 
möjligt för oss att få en god inblick i hur riktlinjerna har utformats samt hur de ska integreras i 
företagets verksamhet.  
 
Vi ville även få en bra inblick i vilka de statligt ägda företagen är, vilka marknader de är 
verksamma på samt hur de styrs av den svenska staten. För att inskaffa denna kunskap har vi 
framförallt studerat den gemensamma verksamhetsberättelsen för de statligt ägda företagen 
som varje år ges ut av regeringen. Allmän information om ägandet har även hämtats från 
regeringens och Näringsdepartementets hemsida. Vi har även studerat två andra rapporter 
utgivna av regeringen. Den första är den genomlysning som gjordes av de statligt ägda 
företagens hållbarhetsredovisningar år 2007 och den andra är de nya riktlinjer, för extern 
rapportering, som regeringen införde i slutet av 2007. För att få kunskap och information 
inom områdena hållbar utveckling och utvecklingen från miljöredovisning till 
hållbarhetsredovisning har vi använt oss av ett antal böcker skrivna inom området exempelvis 
Miljöinformation och miljöredovisning skriven av Lars-Olle Larsson samt boken 
Miljöredovisning som Sören Bergström har skrivit. Vi har även använt en akademisk 
avhandling skriven av Fredrik Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag 
– praxis, begrepp, orsaker. Brundtlandsrapporten, som på svenska heter Vår gemensamma 
framtid har även använts för att få information om begreppet hållbar utveckling.   
 
En del av källmaterialet har även hämtats från olika webbsidor som givit oss fakta om 
hållbarhetsredovisning däribland två revisionsbyråers webbplaster, där de även har uttalat sig 
om kravet och dess inverkan på de statligt ägda företagen. Vidare har vi besökt webbsidan 
www.corporateregister.com, som samlar och presenterar olika företags 
hållbarhetsredovisningar och därifrån har vi även hämtat statistik som är relaterat till 
utvecklingen från miljöredovisning till hållbarhetsredovisning.       

2.6 Insamling och val av teorier 
Vår teoretiska referensram är indelad i två kapitel. Det första är ett kapitel av beskrivande 
karaktär, där vi har för avsikt att ge läsaren kunskap om Global Reporting Initiative och 
organisationens riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Kapitlet innehåller även vår egna 
svenska översättning av riktlinjerna eftersom de endast finns i engelsk utformning. 
Riktlinjerna är hämtade från Global Repoting Initiatives hemsida samt från boken License to 
operate – CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken.  
 
För att kunna välja teorier som är relevanta för vår studie har vi utgått ifrån att 
implementeringen av de nya riktlinjerna kan komma att innebära en förändring inom 
företagen. I och med detta antagande har vårt teorikapitel en grund inom det 
organisationsteoretiska forskningsområdet, med koncentration på teorier relevanta för en 
organisationsförändring. Teorier inom det organisationsteoretiska forskningsområdet har en 
lång bakgrund och är i stor utsträckning accepterade som vetenskapliga teorier. Därför var det 
möjligt för oss att hitta både vetenskapliga artiklar och litteratur som var användbara i vår 
teoretiska referensram, kapitel fyra. Sökandet efter vetenskapliga artiklar gjordes via Umeå 
Universitets databaser, där Emerald och Business Source Premier (EBSCO) varit de databaser 
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som använts i störst utsträckning. Sökord som vi fann användbara för att hitta relevanta 
artiklar var: organisational change och implementation process. Vi har därefter kombinerat 
dessa sökord med ett antal nyckelord, som vi anser är viktiga för vårt urval av teorier och som 
framförallt är kopplade till en genomförbar implementeringsprocess. Ytterligare anledning till 
kombinationen var att minimera antalet träffar och samtidigt få mer precisa sökningar. 
Nyckelord som vi använde oss av var communication, management control, strategic 
planning, corporate social responsibility, sustainable reporting. I syfte att få förståelse för 
vilka drivkrafter som kan bidra till en beteendeförändring, samt för frivilligt upprättande av 
hållbarhetsredovisningar inom företagen, har vi valt att studera tidigare publicerade uppsatser 
inom området. Detta resulterade att vi valde två ytterligare sökord för urvalet av teorier. 
Sökorden vi använde oss av var: legitimacy theory och stakeholder theory. Ur dessa teorier 
kom vi även att befatta oss med hur företag formas utifrån sin omgivning, vilket i uppsatsen 
beskrivs som institutionalisering, även detta begrepp beslutade vi att inkludera i 
sökprocessen.   
 
Urvalet av de träffar vi fick gjordes utifrån att vi först läste introduktionerna till artiklarna, för 
att skaffa oss en uppfattning om de var relevanta för vår uppsats. I många av de vetenskapliga 
artiklarna vi läst, har vi även funnit referenser till andra artiklar som bearbetar liknade ämnen. 
Vi har i dessa fall undersökt om någon specifik forskare citerats som kan kopplas mellan 
artiklarna och därmed inkluderat dem i sökprocessen. Inom forskningen om 
hållbarhetsredovisning har vi ännu inte funnit någon välkänd forskare eftersom begreppet är 
relativt nytt. Teorier kopplade till organisationsförändringar finns det däremot många forskare 
som det refereras till vilket gjorde att vi många gånger fann källor där de var citerade.     
 
Sökningen av litteratur har skett via Umeå Universitetsbiblioteks sökkatalog ALBUM där vi i 
stort sett har använt oss av samma sökprocess som för vetenskapliga artiklar. Antalet träffar 
av sökorden varierade i en viss utsträckning och där träffarna var av ett stort antal valde vi att 
koncentrera oss på litteratur som i första hand har innehållit titlar som har varit tilltalande för 
vår uppsats. Vi har även tittat på titlarnas utgivningsår för att få titlar som är uppdaterade. Två 
litteraturexempel som gav oss stor sökfrekvens och som har använts i vårt teorikapitel är The 
rise and fall of strategic planning, samt Organisationsförändringar och 
förändringsledarskap. Sökordet ”organisationsförändringar” gav 299 träffar och i och med att 
det var så pass många sökte vi oss till titlar som hade begreppet ”organisationsförändringar” 
tydligt med i titeln. Av träffarna valde vi den som mest tilltalade vår studie och den som var 
mest uppdaterad, vilket visade sig vara nummer 63, Organisationsförändringar och 
förändringsledarskap. ”Strategic planning” gav 299 träffar och på grund av även det höga 
träffantalet, koncentrerade vi oss på en författare som för oss var känd inom strategiplanering. 
I ALBUM hittade vi fyra böcker av Mintzberg och valde den bok som var senast uppdaterad, 
The Rise and Fall of Strategic Planning.  

2.7 Källkritik sekundära källor 
Grunden till vår kunskap läggs utifrån att vi har samlat på oss källor, som beskrivit ett 
specifikt fenomen. För att bedöma om dessa källor är relevanta, samt konkret avgöra om deras 
trovärdighet, väljer vi att kritisera och ifrågasätta dem.30  
 
Analys av en källa kan göras utifrån intern samt extern granskning. För att bestämma om 
källans äkthet samt om den skildrar den sak den påstår sig beskriva, kan en extern granskning 

                                                 
30 Thurén T., (1997), Källkritik ,  Stockholm:  Liber AB, s. 7 
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genomföras.31 Källorna till denna uppsats anser vi har valts utifrån ovan nämnda kriterium 
eftersom vi i en bred utsträckning använt vetenskapliga artiklar som både är granskade och 
citerade. I vissa fall har inte artikeln varit citerad men vi anser ändå den vara trovärdig som 
källa. För att få information om de statligt ägda företagen, har vi tittat igenom de 
gemensamma årsredovisningarna, som regeringen varje år ger ut för företagen, samt tagit 
information från regeringens hemsida. Informationen vi erhållit därifrån kan tolkas som en 
aning partisk då regeringen kan ha för avsikt att ge en positiv bild av företagen. Vi har försökt 
undvika detta genom att läsa företagens egna årsredovisningar och på så sätt skaffa oss en 
egen bild av företaget.  
 
De internetkällor vi har använt oss av är främst välkända organisationers som på ett eller 
annat sätt tillhandahåller information som är relaterad till hållbar utveckling. Informationen 
som finns på dessa hemsidor tror vi inte på något sätt är fel eller partisk och anser att dessa 
källors äkthet är tillräcklig. Andra hemsidor vi besökt är revisionsbyråerna KPMG och PWC, 
då de har gjort uttalanden om kravet på användning av riktlinjerna. Här tror vi inte heller att 
informationen på något sätt skulle vara falsk men om något partisk. Global Reporting 
Initiative är en hemsida som besökts flitigt, då denna innehåller riktlinjerna som de statligt 
ägda företagen ska upprätta sin hållbarhetsredovisning efter samt övrig information om 
organisationen. De publicerar allt sitt material på hemsidan, vilket medfört att vi har varit 
tvungna att använda oss av den. För att förklara processen, att framställa en 
hållbarhetsredovisning enligt GRI, har vi dock inte kunnat hitta originalet som GRI framställt 
utan använt oss av en översättning som gjorts i boken License to Operate av Lars-Olle 
Larsson och Fredrik Ljungdahl. Boken och författarna ser vi dock som tillförlitliga källor då 
båda har lång erfarenhet av CSR och varit med under utvecklingen av 
hållbarhetsredovisningar inom svenskt näringsliv. Statistiken över utvecklingen från 
miljöredovisning till hållbarhetsredovisning, har hämtats från Corporateregister, en hemsida 
med samlade hållbarhetsredovisningar från företag över hela världen. Vad som kan kritiseras 
är att vi inte har sett de bakomliggande faktorerna, till hur statistiken togs fram, men eftersom 
vi vet att organisationen har god tillgång till material och data anser vi att statistiken är 
tillräckligt trovärdig. 
 
En källa innebär att en ursprunglig situation återberättas utifrån den kunskap som vunnits i 
och med den situationen. Denna aspekt är viktig i den mening att ju äldre än källa blir desto 
fler gångar kan den ha blivit omtolkad av olika människor. Därför är det viktigt att så ofta 
som möjligt hitta grundkällan för att kunna veta exakt vad som sagts och tolka källan utifrån 
denna situation.32 I vår insamling av källor beskriver vi att vi till stor del har valt källor som är 
uppdaterade. Vårt teorikapitel innehåller dock en del vetenskapliga artiklar och litteratur som 
har några år på nacken, främst då intressent-, institutionalisering- och 
organisationsförändringsteorier. Vi anser att detta har varit oundvikligt då vi i så stor 
utsträckning som möjligt velat nå grundkällan, och många av dessa forskare är dessutom än 
idag citerade i artiklar och litteratur. 
 
Vissa källor kan ge en skev bild av en händelse eftersom den som återspeglar händelsen har 
varit partisk i sin beskrivning. Sådana källor ska om möjligt undvikas och noggrant 
granskas33. En sådan källa är PWCs officiella uttalande om att Sverige är först i världen med 
att sätta ett krav på hållbarhetsredovisning. Kritik kan riktas mot detta då den som sprider ett 
officiellt uttalande ofta är partisk eftersom ett intresse finns beträffande att verkligheten får en 

                                                 
31 Bell, J., (2000), Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 98 
32 Holme M I., & Solvang K B., (1997), s. 138 
33 Thurén T., (1997) s. 63 
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falsk bild. Uttalandet kan ses som en spekulation från PWCs sida men vi anser inte att någon 
särskilt stor vikt behöver läggas på att kritisera källan eftersom vi ej baserar vår studie på 
denna information. Vi anser dock att uttalandet är intressant, och skulle kunna vara en aspekt 
på vidare forskning, men att kravet finns oberoende av om Sverige är först i världen eller inte.  



Vilka tänkbara förändringar får kravet på hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag och hur kan nya 
rutiner för en sådan implementering skapas? 

 

 15 

Kapitel 3  GRI – Förberedande kapitel 
 
Vi vill i följande kapitel förmedla information om Global Reporting Initative eftersom de har 
framställt ramverket som de statligt ägda företagen ska upprätta sin hållbarhetsredovisning 
efter. Vi vill även förklara vad organisationen gör samt vilka riktlinjerna är och även ge 
exempel på hur dessa ska tillämpas och implementeras i en organisation. Vi har inkluderat 
detta kapitel för att ge läsaren en ökad förståelse för vad de statligt ägda företagen står inför.  

3.1 Global Reporting Initiative 
Enligt regeringens nya riktlinjer för extern rapportering ska de statligt ägda företagen från och 
med 1 januari, 2009 upprätta sina hållbarhetsredovisningar utifrån ett strukturerat ramverk. 
Detta ramverk är framtaget av en oberoende institution vid namn Global Reporting Initiative 
(GRI). GRI:s verksamhet har sina rötter i CERES, ett amerikanskt nätverk bestående av olika 
nationella intressentorganisationer som bildats i syfte att hjälpa företag att få en bättre 
förståelse för hållbarhetsfrågor. Tanken var att detta nätverk skulle introducera ett 
standardiserat ramverk för miljöredovisning på den amerikanska marknaden. När de förstod 
att den amerikanska marknaden inte var mottaglig för ett upprättande av ett sådant ramverk, 
försökte organisationen nå mer globala marknader som skulle vara mer välvilligt inställda.34 
Utifrån denna avsiktliga handling bildades GRI, som idag beskriver sin verksamhet som 
följer:   
 
“The GRI is a unique, multi-stakeholder organization founded on the conviction consistent, 
regular and comparable reporting, provides transparency and can be a powerful catalyst to 
improve performance” 35 
 
GRI har idag som syfte att fungera som ett standardiserat ramverk för ett företags 
hållbarhetsredovisning oavsett bransch, storlek eller stationering. Ramverket tar form i 
specifika riktlinjer som efter introducerandet år 2002 har utvecklats, reviderats och givits ut 
ytterligare två gånger. Den senaste i raden av riktlinjer är den tredje generationen och som 
upprättades år 2006. Förutom att skapa ett standardiserat ramverk menar GRI även att 
processen i sig, att arbeta utifrån riktlinjerna, ska ge företagen en bättre förståelse för hållbar 
utveckling36. 

3.2 GRI:s Riktlinjer 
Riktlinjerna består av:  
1 Redovisningsprinciper och Redovisningsvägledning  
2 Standardupplysningar  
 
Den första punkten inkluderar tre huvuddelar som ska hjälpa företagen att besluta vad de ska 
rapportera om i deras hållbarhetsredovisning. De tre huvuddelarna är att definiera ett innehåll, 
att försäkra sig om innehållets kvalitet samt att förstå innehållets begränsningar. För att kunna 
definiera ett innehåll till en hållbarhetsredovisning ska företagen använda sig av fyra olika 
principer vilka är väsentlighet, intressenthänsyn, hållbarhetssammanhang samt fullständighet. 
Varje princip är uppbyggd utifrån begreppen definition, förklarande samt förslag på olika test 

                                                 
34 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/ 
35 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/ 
36 Larsson, L-O., & Ljungdahl, F., (2008), License to operate – CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, 
Stockholm: Ekerlids förlag, s. 64 
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för att kunna applicera principen. Samtliga principer och förklaringar till dessa finns 
sammanfattade i bilaga 1, tabell 1. För att försäkra sig om hållbarhetsredovisningens innehåll 
används sex principer, balans, jämförbarhet, noggrannhet, tidsenlighet, tydlighet och 
tillförlitlighet. Dessa är uppbyggda på samma sätt som principerna för bestämmandet av 
innehållet och presenteras på samma sätt i bilaga 1, tabell 2.37 
 
Parallellt med att definiera innehållet i hållbarhetsredovisningen, samt för att försäkra dess 
kvalité, måste även företagen besluta om vilka enheter som ska inkluderas i 
hållbarhetsredovisningen. Detta är enheter som företaget har betydande inflytande över som 
dotterbolag och samarbeten av olika slag, exempelvis joint ventures. Inflytandet kan ske i 
stigande led, genom företagets leverantörskedja eller i nedåtgående led, till företagets kunder 
och distributörer. För att besluta vart företaget ska dra dessa avgränsningar, ska företaget utgå 
från två viktiga aspekter. Den första är kontroll, om företaget har möjlighet att styra över ett 
annat företags finansiella policys och deras sätt att driva verksamheten. Den andra aspekten 
utgår från hur stort inflytande företaget har i det andra företaget, genom olika 
ställningstaganden angående deras finansiella policys och deras sätta att driva verksamhet. 
Företaget som upprättar hållbarhetsredovisningen bör först utgå först från om de har kontroll 
eller inte för att sedan avgöra om det samtidigt kan influera ett annat företag eller inte. 
Hållbarhetsredovisningen bör främst inkludera enheter som företaget har kontroll över och 
detta ska presenteras utifrån verksamhetsspecifikation. Enheter som företaget har signifikant 
inflytande över bör presenteras utifrån management approach, ledningsansats. Företaget kan 
även inkludera enheter som de har ett starkt intryck på och beskriva vilka de största 
utmaningarna är med det.38  
 
Den andra framstående punkten i riktlinjerna är, Standardupplysningar, som ska hjälpa 
företaget att specificera basinnehållet i en hållbarhetsredovisning utifrån tre olika 
redogörelsesätt. Det första är Strategi och Profil, det andra Ledningsansats och det tredje 
Prestationsindikatorer. Strategi och profil är framföranden som ger en förklarande bild av 
företagets verksamhetsprestationer, exempelvis strategi, profil och styrning. Ledningsansats 
visar på företagets tillvägagångssätt att arbeta inom ett specifikt problemområde, exempelvis, 
miljö, ekonomi eller samhälle. Prestationsindikatorerna har skapats för företag i syfte att få 
fram jämförbar information angående dess ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar.39 
 
Angående presentationen av företagets strategi och profil finns det i punktform beskrivet 
vilken information GRI anser är lämplig för ett företag att presentera i sin 
hållbarhetsredovisning. Informationen ska ge en klar bild över hur företagets relation till 
hållbar utveckling ser ut och denna sektion ska i huvudsak ge information relaterat till 
företagets strategiska beslutstagande, istället för att summera innehållet i 
hållbarhetsredovisningen. Strategianalysen ska börja med:  
1. VD:s uttalande samt en presentation av företagets risker och möjligheter och därefter 
förklaras följande punkter för beskrivande av företagets profil:  
2. Företagsprofil 
3. Rapporteringsparametrar som exempelvis rapporteringsschema, syfte och avgränsningar. 
4. Styrning, förpliktelser och engagemang som företagets ägandeform, förpliktelser gentemot 
externa initiativtagare samt företagets intressentengagemang. 
 

                                                 
37 Sustainability Reporting Guidelines, s. 1-44, http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/ED9E9B36-AB54-
4DE1-BFF2-5F735235CA44/0/G3_GuidelinesENU.pdf , 2008-04-20  
38 Ibid. s. 1-44 
39 Ibid. s. 1-44 
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Därefter följer Ledningsansatsen och Prestationsindikatorerna som tillsammans leder 
företaget i deras arbete att presentera information relaterat till deras ekonomiska, 
miljömässiga samt sociala ansvar. Kategorin socialt ansvar är även vidare uppdelat utefter, 
arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhället och produktansvarstagande. Varje 
kategori är uppbyggd av framföranden av ledningsansats och motsvarande 
prestationsindikatorer. 40 En överblick av samtliga prestationsindikatorer ges i bilaga 2. 
 
Inom GRI kan organisationer själva välja att antingen starta upp en helt utförlig rapport från 
början men det går även att endast koncentrera sig på specifika hållbarhetsaspekter och 
indikatorer. Vad företaget då måste göra är att förklara tydligt, i hållbarhetsredovisningen, till 
vilken grad de applicerat riktlinjerna. Det finns tre olika nivåer där A är högsta nivån och C är 
den lägsta. A syftar på den mer omfattande redovisningstypen och där B och C visar på den 
mindre utförliga redovisningsaspekten, beskrivet ovan. Med tillämpningsnivån kan även ett 
plus komma att tilläggas, ett plus visar på att hållbarhetsredovisningen blivit granskad av en 
oberoende part.41  
 
3.3 Att framställa en hållbarhetsredovisning enligt GRI  
Redovisningsprocessen, att ta fram en hållbarhetsredovisning, handlar inte enbart om att 
samla data till en rapport utan mycket måste dessutom stämma inom företaget för att 
hållbarhetsredovisningen ska bli bra. Företaget måste ha klart för sig hur de ska gå tillväga 
innan de startar processen. Utöver kravet att följa riktlinjerna, ses det även som nödvändigt att 
företaget sätter samman ett rapporteringsteam i vilket det även tas hjälp av externa experter, 
vilka kan fungera som vägledning och rådgivare.  
 
Ledaren har en viktig roll i arbetet och engagemanget hos denne är centralt för att styrka 
hållbarhetsredovisningens syfte. Arbetet kring rapporteringen fungerar på olika sätt inom 
olika organisationer beroende på vilken bransch de är verksamma inom, 
organisationsstrukturen, hur företaget leds samt hur ansvaret är fördelat men ett idealteam för 
redovisningsprocessen bör innehålla följande:   

• En mycket eminent person inom ledarskap 
• En intern grupp som arbetar med rapporteringsprocessen från olika funktionsområden 

inom företaget. Gruppen ska avgöra vad som ska rapporteras och även hur detta ska 
ske. 

• Extern rådgivning från intressegrupper som ger sitt perspektiv på 
hållbarhetsredovisningen.  

• En ledare och koordinator som sätter igång scheman och processer, likaså har en 
översikt av rapportskrivning samt informationsinsamling i företaget.  

• En redaktör för redovisningen som brukar sammanfalla med koordinatorposten, eller i 
vissa fall bestå av konsulter.  

• Ett produktionsteam som arbetar med grafisk design, publicering på webben.42 
 
En annan viktig del handlar om hur pass bra tillgängligheten är av riktlinjerna och hur tydlig 
deras information är. I detta arbete spelar den interna gruppen och externa rådgivare en viktig 
roll43. GRI:s riktlinjer är mycket välanpassade och har välskrivna förklaringar till hur 

                                                 
40 http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/ED9E9B36-AB54-4DE1-BFF2-
5F735235CA44/0/G3_GuidelinesENU.pdf 
41 Larsson, L-O., & Ljungdahl, F., (2008) s. 108 
42 Andrews, O., (2002) “Getting Started on Sustainability Reporting”, Environmental Quality Management, Vol. 
11, Issue 3 pp. 3-1, s. 6 
43 Ibid. s. 6 
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informationen och hur företaget ska skötas framgångsrikt. Det är därför vanligt att företag, 
utifrån många aspekter, redan är anpassbar i arbetet enligt dessa riktlinjer. Dock är en 
regelrättslig och korrekt rapport enligt riktlinjerna inte möjligt för alla företag att uppnå, när 
de för första gången tillämpar riktlinjerna. Därför beskriver även riktlinjerna att företag, i sin 
hållbarhetsredovisning, ska redovisa varför de inte uppnådde vissa indikatorer och hur deras 
arbete planeras för att uppnå dessa i kommande hållbarhetsredovisning44. Det är bättre att 
företagen bearbetar det som kan redovisas vid tillfället, i stället för att försöka möta alla behov 
första gången. Företaget bör även dela in indikatorerna efter vilken information som är 
förståndig att uppnå under normala förutsättningar och vilka som endast kan redovisas 
beroende av olika marknadscykler. 45   
 
En stark faktor till att medarbetare ska finna motivation till att arbeta med 
hållbarhetsredovisningen, är att ledningen är med och stöttar samt att arbetsgruppen arbetar 
nära och med rätt personer inom företaget. Att arbeta med en oberoende extern part, som ger 
vägledning i processen att ta fram en hållbarhetsredovisning, är en viktig aspekt för företagets 
engagemang och förståelse. Det är lätt för företag att få ”tunnelseende” när det gäller sin egen 
verksamhet och på det sättet missa vissa intressenter och deras behov. Fler fördelar är att 
företaget sparar både tid och pengar genom att titta på hur andra, som arbetat tidigare, gjort.46 
De flesta företag anser att framtagandet av en hållbarhetsredovisning är en process som 
företaget arbetar med kontinuerligt under ett år. Inom dessa tolv månader har företaget oftast 
en intensiv period på tre-fyra månader, då insamlingen av data samt skrivandet av själva 
hållbarhetsredovisningen sker. Det är viktigt att varje del av företaget får sin tid att kunna 
förstå de olika elementen med riktlinjerna och dessutom möjligen sätta sig in i nya indikatorer 
för det området.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Andrews, O., (2002), s. 8 
45 Ibid. s. 7 
46 Ibid. s. 9 
47 Ibid. s. 10 
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Kapitel 4  Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel vill vi ge läsaren en presentation av forskning om hur en förändring skapas i 
ett företag samt hur företaget skapar en implementeringsprocess för att kunna uppnå målen 
med förändringen. Vidare kommer vi att presentera teorier relaterade till en fungerande 
implementeringsprocess. Allra först illustreras en översiktsmodell, av den teoretiska 
referensramen, som innehåller de moment som är överskådliga i förändringsprocessen. 
Denna modell utvecklas och blir mer deskriptiv och presenteras i slutet av kapitlet.   
 
 

 
 

4.1 Drivkrafter till förändring 
En organisation kan, i teoretiska termer, beskrivas som ett socialt system som har skapats i 
syfte att uppnå bestämda mål.48 Organisationen styrs utifrån de olika synsätt som finns om 
vilka mål som ska vara högst prioriterade men även av anseendet om målen uppnås på ett 
legitimt sätt. Detta medför att organisationen måste anpassa sig utifrån de skyldigheter och 
förväntningar som deras roll kräver.49   
 
Utifrån företagsledningens eller företagets perspektiv betonas redovisning som ett redskap till 
att uppfylla intressenters krav och därigenom anpassa sig, vilket innebär att strukturera 
företaget, att bli mer legitimt. Intressentteorin och legitimitetsteorin kan ses som ett 
komplement till varandra men teorierna är likväl inte helt identiska då vikt läggs på olika ting. 

                                                 
48 Jacobsen, D I., (2005), Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Lund: Studentlitteratur, s. 51 
49 Johansson, R, (2002), Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen, Lund: Studentlitteratur, s. 17-22 
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Figur 1: Översikt av teorikapitel 
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Intressentteorin förklarar relationerna till olika intressenter medan legitimitetsteorin pekar på 
olika sätt att göra företaget legitimt i förhållande till intressenterna.50  

4.1.1 Intressentteori    
Ett företags beteende påverkas i högsta grad av dess omgivning samt av dennes reaktioner. 
Om omgivningen anser att företaget inte tillgodoser dess intressenter på ett korrekt sätt, 
uppstår motstånd gentemot företaget vilket kan ses som en stark drivkraft till att det bör ske 
en förändring inom företaget. Detta faktum blir även tydligt i vår problemställning, där de 
statligt ägda företagen har blivit påverkade av ett krav som säger att de måste tillgodose deras 
intressenter med bättre information gällande deras arbete för socialt ansvar. 
 
Ursprung 
Intressentdefinitionen kan enligt Freeman, som lade grunden för modellen, delas in i en bred 
samt en mer begränsad version. Inom den breda definitionen ingår grupper eller individer som 
kan påverka eller bli påverkade av handlingar som skapas i och med organisationers 
målsättning. Dessa grupper kan vara exempelvis publika intressentgrupper, statliga 
förvaltningar, handelsorganisationer, konkurrenter eller olika föreningar. Den mer begränsade 
versionen är identifierade grupper eller individer som en organisation är beroende av för dess 
fortsatta överlevnad vilka kan bestå av exempelvis kunder, leverantörer, anställda, finansiella 
institutioner eller delägare.51  
 
Modellen förklarar att företag bör ta hänsyn till sina intressenter och försöka tillgodose deras 
viljor för att uppnå effektivitet. Som beskrivits ovan är intressenterna de som kan påverka, 
samt bli påverkade av företagens tillvägagångssätt och utifrån detta kan det sägas att ett 
förhållande uppstår vad gäller beroende sinsemellan.52  

Vidareutveckling 

Donaldson och Preston utvecklar intressentteorin då de applicerar denna på ett deskriptivt, 
instrumentellt samt normbildande sätt. Den deskriptiva aspekten syftar till att förklara 
företagets uppbyggnad samt till att förklara hur företag och dess chefer uppför sig.  Den 
instrumentella aspekten skapar en struktur för att granska sambandet mellan det praktiska 
inom intressenthanteringen och arbetet kring uppsatta mål i företaget. Denna aspekt förklarar 
således vad som kan hända om företag och dess chefer handlar på ett visst sätt.53 Den tredje 
aspekten inom intressentteorin som Donaldson och Preston förklarar är normbildandet vilket 
handlar om moralisk anständighet gällande företagens och ledarens uppförande.54 Dessa 
aspekter av intressentteorin är av olika betydelse, där den deskriptiva aspekten förklarar och 
reflekterar bland annat läget gällande det förflutna, nutid och framtid inom företaget och dess 
intressenter. Den instrumentella aspekten gör en koppling mellan intressenters förfarande och 
vanliga objektiva begär som till exempel lönsamhet. Normativ används för att ge ledning samt 
för att tolka funktionen av gällande företag som är ägda av investerare på basis av 
underliggande principer eller moral.55 Ovanstående anser vi är viktigt att tänka på, ur 
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företagets perspektiv, för att intressenterna ska uppfatta dess verksamhet på ett korrekt sätt. I 
den implementeringsprocess som de statligt ägda företagen står inför är det viktigt att utgå 
ifrån chefers och företagens behandling av intressenter. 

Intressenters handlingskraft 

En chefs roll, vad gäller företagets intressenter, är viktig eftersom dess externa intressenter har 
ett starkt och betydelsefullt inflytande över händelser i företaget.56 Ledaren spelar, precis som 
övriga medarbetare inom företaget, följaktligen en viktig roll i arbetet att leda och omhänderta 
dessa relationer för att maximera intressentvärdet.57  Det är även viktigt för företag att förvalta 
relationerna mellan intressenter och företaget för att utveckla ett acceptabelt företagsmässigt 
socialt beteende. Företagsledare är medvetna om att tillgodose intressenters viljor och 
besvarar de intressenter som innehar makt, entusiasm och legitimitet. Vid avsaknad av dessa 
tre utmärkande egenskaper har inte intressenter ett särskild stort inflytande över företagets 
innersta arbete eftersom de ej visar samma vilja att påverka.58 En annan viktig faktor till att 
intressenter ska kunna påverka företagen och dess handlande, och särskilt uppmärksammas av 
företagsledarna, är kollektivt agerande. Detta agerande underlättar uppkomsten av 
intressentmedvetenhet hos företagen och därmed kunskap om hur de ska tillfredställa 
intressenternas behov.59 Att stridigheter kan uppstå mellan olika intressen är även naturligt 
eftersom intressentgrupper inte alltid vill få ut samma saker av ett företag. Företag är därför 
medvetna och angelägna om att identifiera intressenters olika viljor.60  
 
Ett företags handlingsprinciper och beslut får inverkan på dess intressenter varför det är 
viktigt att hålla en hög moral i sitt agerande. Företagens moral märks på två sätt, genom ärligt 
rykte och uppförande samt genom beslut och regler inom företaget som påverkar 
intressenterna. Somliga intressenter blir direkt påverkade av ett beslut men det finns även 
intressenter som bli indirekt berörde och som kan ändra uppfattning gällande företaget. Vidare 
utvidgas gruppen av andra intressenter som blir berörda genom ageranden från de redan 
påverkade intressenterna.61 Företagsledningens uppgift består därför även av att granska hur 
intressenterna reagerar på beslutstaganden och ageranden som görs av företagen och genom 
detta se möjligheter och även eventuella hot som uppstår i och med de beslut som tas inom 
företagen.62  

4.1.2 Legitimitetsteorin och nyinstitutionalism 
En annan drivkraft som påverkar företagets beteende och som kan leda till ett genomförande 
av en förändring är legitimiteten mellan företaget och dess intressenter. Drivkraften blir i 
synnerhet märkbar i vår problemställning eftersom regeringen har infört ett 
hållbarhetsredovisningskrav på de statligt ägda företagen. Vi anser att kravet visar på att de 
statligt ägda företagen ska bli mer legitima gentemot sina intressenter. I allmän beteckning 
handlar legitimitet om samspel mellan till exempel samhällets och företagets värderingar. Mer 
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avgränsat innebär begreppet att viktiga värderingar är förenliga mellan företaget och dess 
intressenter.63  

Legitimitet 

Legitimitetsteorin består i huvudsak av två inriktningar där den första är av ett 
konkurrensbetingat slag, strategisk legitimitet, och den andra kallas institutionell legitimitet. 
Konkurrens innebär att legitimiteten ses som en resurs som efterfrågas av intressenter. Det 
institutionella perspektivet beskriver att företag själva inte har möjlighet att utföra strategier 
som skapar legitimitet och därför formas deras legitimitet utifrån externa strukturer.64 
 
Strategisk legitimitet beskrivs vara något som blir tilldelat företaget, då det alltid på något sätt 
kontrolleras av externa krafter. Detta gör att det blir mer synligt när legitimitet saknas än när 
det existerar eftersom när det upptäcks att ett företag saknar legitimitet, oftast möts av 
intressentmotstånd. Hur stor påverkan denna motståndsgrupp har på företaget beror på hur bra 
denna grupp lyckas sprida budskapet om att företaget ej är legitimt. Då legitimitet är ett 
socialt fenomen är det osäkert att säga hur stor del av företags externa miljö som måste ge sitt 
godkännande innan företaget anses vara legitimt. Begreppet anses av forskare vara en process 
där företaget berättigas legitimitet genom att själv förklara hur de arbetar för att skapa det. Ett 
sätt att göra detta på är att göra uttalanden om vad företaget har för mål angående aktuella 
sociala problem. När samhället senare anser att dessa problem inte längre är aktuella tvingas 
företaget att förändra sina mål för att istället börja arbeta mot de problem som samhället anser 
vara av större betydelse. Dock är det svårt för företaget att uppvisa handlingar som 
överensstämmer med aktuella sociala problem då det oftast uppstår tvetydighet om vilka 
handlingar som anses korrekta. Legitimitet får då en tillbakablickande karaktär där företaget 
relaterar till tidigare handlingar i sammanhang med aktuella sociala problem. 65 Ovanstående 
påvisar att företaget hela tiden arbetar strategiskt för att uppnå legitimitet. Vi anser därför att 
det är viktigt för de statligt ägda företagen att skapa en god implementeringsprocess för att 
inte förlora denna egenskap.  
 
Det andra perspektivet på legitimitet kan förklaras utifrån den institutionaliseringsprocess som 
sker när företag anpassar sig utifrån de skyldigheter och förväntningar som samhället har på 
företaget. Legitimitet och institutionalisering blir i och med det synonymer till varandra då 
båda fenomenen pekar på att organisationen formas utifrån naturens externa krafter. 
Handlingsutrymmet, för att skapa legitimitet, blir i och med denna process begränsat.66  

Nyinstitutionalism 

Begreppet för hur organisationer bildar sin karaktär utifrån skyldigheter och förväntningar, 
som deras roll i samhället kräver, kallas institutionalisering.67 Dimaggio och Powell, som lagt 
grunden för nyinstitutionalismen, förklarar sitt synsätt på institutionalism genom att säga att 
koncentrationen inte ska läggas på den enskilda organisationen. Istället bör fokus förflyttas till 
hur organisationer fungerar inom större organisationsfält. Forskarna menar att organisationer 
som är verksamma inom samma organisationsfält utvecklar beteenden som gör att de blir mer 
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homogena. Nyinstitutionalismen vill förklara vilka mekanismer som gör att organisationerna 
börjar utveckla dessa beteenden.68  
 
Dimaggio och Powell skiljer mellan tre olika mekanismer som leder till institutionell 
likformighet, även kallat isomorfism. Den första, tvingande isomorfism, framkallas när 
organisationer blir tvungna att anpassa sig utifrån de formella samt informella krav som de 
utsätts för. Vidare förklaras att en organisationsförändring är direkt relaterad till det 
beroendeförhållande som finns mellan den starkaste institutionen staten och en svagare 
organisation. Staten har möjlighet att genom lagstiftning och regleringar kunna påverka och 
förändra hur organisationer ska agera. Inom mimetisk isomorfism är det osäkerheten som står i 
fokus. Om en organisation är osäker på sin uppfattning om hur ett problem ska lösas på bästa 
sätt kan de göra ett försök att härma andra organisationer. Den tredje orsaken till isomorfism 
är av normativt slag och bildas när organisationer anställer fler personer med en professionell 
bakgrund. Dessa personer kommer att bidra till ett likformigt tänkande inom organisationerna 
som i sig kommer leda till att organisationerna till slut stävar åt samma håll.69 Relationerna i 
vår studie kan sammanfattas av vad som beskrivits ovan. Staten utfärdar ett krav till de statligt 
ägda företagen om hur deras organisation bör se ut med en förväntan att de ska verka som 
föredömen gentemot samhället och andra företag.  
 
Ett institutionellt synsätt menar att rutiner inte implementeras för att de i första hand bidrar till 
en effektivisering av ett problem utan skapas utifrån att procedurerna är allmänt accepterade i 
samhället. Detta medför att företaget anpassar sig till procedurer som möjligen inte är de 
bästa, bara för att de inte ska betraktas som illegitima. Processen kommer att bidra till att de 
organisationer som står under dessa anpassningskrav allt mer kommer att likna varandra i 
struktur samt gällande handlingar.70 Ovanstående synsätt på en implementering kan förklaras 
utifrån vår studie genom att GRI:s riktlinjer möjligtvis inte implementeras för att de ger en 
effektiv lösning på ett problem. I stället ses de kanske som den enda lösningen eftersom 
riktlinjer är de är som finns att tillgå när det gäller hållbarhetsredovisningar. 

4.2 Planerad förändring 
En organisationsförändring som förklaras med att det finns ett bakomliggande syfte med 
förändringen, kallas en planerad förändring. Förändringen uppstår när människor upplever att 
det finns särskilda problem med organisationen och vidare anser att det bör ske en förändring 
för att lösa problemet. Förändringen är i och med detta en medveten handling. Detta innebär 
att en grupp människor har granskat situationen, och då beslutat att den antingen inte är bra 
och behöver förändras, men den kan också betyda att de ser fler möjligheter som behöver 
utnyttjas. Vidare har mål ställts upp för hur problemet ska lösas samt en plan utarbetats för 
hur organisationen ska arbeta för att uppnå målen.71 Kravet som regeringen har utfärdat kan i 
detta sammanhang ses som en planerad förändring som har för avsikt att förbättra 
redovisningen av de statligt ägda företagens sociala ansvar.  
      
En förändring inom en organisation måste klargöra vad det är som gör att drivkraften för 
förändringen uppstår. Den ska även förklara hur dessa drivkrafter påverkar organisationen. En 
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annan uppgift är att beskriva förändringens huvudsakliga innehåll och även omfattningen av 
den.72  
 
Organisationer kan klargöra att de påverkas av olika drivkrafter som kräver förändring men 
inom organisationen kan innehållet av dessa drivkrafter uppfattas på helt olika sätt. En chef 
för miljö kan uppfatta situationen helt annorlunda än en ansvarig inom personalfrågor 
exempelvis. Därför är det stor chans att även olika strategier för åtgärder tolkas och skapas för 
att kunna uppnå drivkrafternas krav. Viktiga aspekter, för en organisation, att ta hänsyn till i 
och med val angående förändring är att kunna identifiera drivkraften, för att sedan arbeta fram 
lösningar som ska leda till genomförbara åtgärder. Skapandet av lösningar måste inte bara ge 
en bild av en framtida situation utan även tydligt beskriva åtgärderna till problemet.73 I 
ovanstående finner vi det viktigt att företagen förstår riktlinjerna i den mån det sker en 
förändring, för att på ett korrekt sätt skapa en fungerande implementering.   

4.2.1 Att genomföra en planerad förändring 
En modell för att skapa planerad förändring, i en organisation, är Lewins integrerade 
övergripande modell som innehåller fyra olika delar, Field theory, group dynamics, en 
trestegs modell samt action research.  De två första, field theory och group dynamics, 
beskriver hur sociala grupper är formade, motiverade och bevarade medan de övriga förklarar 
hur socialt beteende kan förändras inom grupperna. Lewin beskiver att grupperna finns inom 
så kallade fält och menar att fältet ständigt är i behov av att anpassa sig till sin omgivning och 
att förändring alltid existerar inom olika grupper men att storleken på och typen av 
förändringen kan skilja sig mellan de olika grupperna. Med field theory menar Lewin ett 
försök till att balansera motsatta påtryckningar med viljan om förändring. Förändring i 
beteende sker när påtryckningar kommer från samhället eller från fältet. Group dynamics 
syftar till att det inte är individens, utan gruppens beteende som ska ligga i fokus för att uppnå 
en förändring. Vidare är det viktigt att lägga koncentration på gruppens normer, regler samt 
socialisering för att kunna skapa en god förändring.74  
 
Ett framgångsrikt förändringsprojekt argumenterar Lewin, involverar tre steg. Steg ett är 
unfreezing som förklarar hur personer inom organisationer blir påverkade av externa åsikter 
på ett sätt som får dem att öppna ögonen för något nytt. Det andra steget, moving, innefattar 
att organisationen ska förstå och lära sig nya begrepp, kunna imitera och identifiera sig med 
föregångare samt kunna planera för den mest ultimata lösningen. Tredje steget, refreezing, 
förklaras av att, organisationen i detta stadium har skapat ett nytt beteende utifrån de tidigare 
stegen. Action research syftar till att både försöka utreda hur en handlingsplan ska utformas 
och även skapa djupare förståelse för den specifika handlingsplanen.75  

4.3 Styrning 
Vi anser att styrning är en central del i en fungerande implementeringsprocess då det gäller att 
påverka medarbetare och få dessa att arbeta mot konsekventa mål. Inom styrning anser vi 
även att beslutstagandet är ett huvudsakligt moment eftersom en implementering kräver 
handling mot något nytt. Delarna blir applicerbara på vår studie då de statligt ägda företagen i 
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första hand styrs av sin ägare staten, utifrån kravet, men även eftersom de själva måste kunna 
skapa en egen styrprocess inom företaget för att uppnå målen. 

4.3.1 Varför behövs styrning? 
När ett företag ska realisera stora projekt, som exempelvis en implementeringsprocess med 
många aktörer, finns ofta behovet av beslutsfattande samt styrning och struktur.76 För att styra 
över människors beteende i formella organisationer, kombinerar företag olika tekniker som 
exempelvis tillsyn, regler, arbetsförklaringar, budgetar, redovisningsmått med mera. Termen 
kontroll, eller styrning som möjligtvis är ett bättre ord att använda i vårt sammanhang, innebär 
processen att kontrollera eller motivera människor till att uppnå uppsatta mål inom 
organisationen.77  
 
Flamholtz talar om fyra kritiska dimensioner inom konceptet styrning och dessa är 1. Mål 2. 
Brist på överensstämmelse för uppsatta mål 3. Processen samt 4. Grund av sannolikhet.   

1. För att företags uppsatta mål ska uppnås är styrning en grundlig faktor.  
2. Mål skiljer sig mellan olika grupper och gruppmedlemmar inom ett företag. Ju större 

en organisation är desto sämre är överensstämmelsen kring målsättningen beroende av 
att fler människor ska komma överens. För att en organisation ska fungera effektivt är 
det väsentligt att samma mål delas, vilket inte alltid är vanligt. 

3. Planeringen kring styrning är en viktig pågående process för företag. Över tid sker 
förändringar gällande målsättning vilket innebär att styrning är en dynamisk 
företeelse.   

4. Styrning är grundad på sannolikhet snarare än definitiv eftersom inget system 
garanterar att människor kommer att bete sig på ett sätt som stämmer överens med 
organisationens målsättningar och syfte. Företaget använder således styrning som 
medel för att få medarbetarna att arbeta på ett strukturerat sätt genom att sätta upp mål 
som går att arbeta mot.78   

4.3.2 Hur kan ett företag styras? 
Inom den klassiska styrningsmodellen särar Lundquist på två roller, beslutsfattarrollen samt 
verkställarrollen. Förhållandet mellan dessa två roller kan skildras utifrån kontroll såväl som 
styrning.79  Beslutens genomförande påverkas av styrningen från beslutsfattare till verkställare 
vilket kan ske på olika sätt. Styrning kan vara direkt vilket innebär att verkställaren får direkt 
information om vad som ska göras, mer eller mindre detaljerat. Det finns även indirekt 
styrning varvid verkställaren inte får direkta anvisningar om den handling som ska idkas, utan 
endast får handlingsbesked som påverkar förutsättningarna för genomförandet. Indirekt 
styrning är synonym med informell styrning där beslutsfattaren anger hur tolkning eller 
genomförande bör ske kring beslutet. En komplettering till styrning är, som ovan nämnt, 
kontrollen vilket ger beslutsfattaren information om genomförandet av de politiska besluten 
har följts av tillämparen. Har styrningen inte följts korrekt, utifrån den information som fås 
ifrån kontrollen, kan beslutsfattaren sätta in sin fot och på så vis ändra styrningen, vilket 
kallas återstyrning.80  
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Styrning kan även ses utifrån två olika aspekter, rationalitet samt reliabilitet. Rationalitet 
syftar på att visa om handlandet från tillämparens sida, får de effekter som beslutsfattaren 
önskat. Reliabiliteten handlar om hur väl beslutfattarens styrning motsvarar verkställandes 
handlande.81      

4.4 Planering 
Planering blir en viktig del av en implementeringsprocess i och med att kravet inte kan 
uppfyllas utan en korrekt strategi för hur de enskilda företaget ska genomföra ändrade rutiner. 
Planering handlar om framtidstänkande, enkelt sagt en rapport om framtiden, att styra samt att 
agera och inte endast fundera kring den. Framtidsperspektivet inom planering spelar en stor 
roll, både på kort och på lång sikt, vilket är förståeligt. En mer sluten definition av planering 
är integrerat beslutsfattande. Mintzberg skriver “Planning is a formalized procedure to 
produce an articulated result, in the form of an integrated system of decisions”. Planering 
handlar alltså inte bara om att styra framtiden utan tyngden ligger även på att sammanfoga 
aktioner inom en organisation.82  

4.4.1 Varför behövs planering? 
Planeringsprocessen brukar delas in i tre betydelser, upplösa, välformulera samt rationalisera.  
Mintzberg karakteriserar planering utifrån dess process och inte utifrån dess avsedda resultat. 
Upplösningen av processer eller strategier till ett antal välformulerade steg sker genom att 
sätta upp specificerade avsnitt, och på det sätt nås integrerade strategier för planering. Efter 
upplösningen, som förklarades ovan, måste välformulerade strategier, understrategier, eller 
budgetar för att sätta planer i spel formuleras i ord och även med hjälp av siffror. 
Rationaliseringen har sin grund i analysen och inte i slutsatsen, samt bygger på processen av 
beslutstaganden och dess integrering i organisationen. En organisation bör planera för att 
agera rationellt, för att styra och kontrollera. I detta syfte är det viktigt att arbeta utefter 
formella beslutsfattanden istället för informella eftersom det innebär ett djupare tänkande och 
inte bara något som sker spontant.83  
 
Planering krävs för att organisationer ska kunna koordinera sina aktiviteter, och fasen som 
innebär att formulera planen väl utrustar företaget med en kommunikationsmekanism vilket 
mycket riktigt gynnar samordningen inom de olika organisatoriska delarna. Mintzberg menar 
att planeringsprocessen även hjälper till att förbättra kommunikationen och därför är vikten av 
planering stor. Ytterligare motivering till planering är att organisationer måste planera för att 
försäkra sig om framtiden. Mintzberg behandlar tre sätt att uppmärksamma framtiden på, 
gällande planering, vilket är att förbereda för det oundvikliga, att förhindra det som ej är 
önskvärt samt kontrollera det som företaget har kännedom om. Förutom detta kan framtiden 
bland annat även beaktas informellt med hjälp av insikt och instinkt.84  
 
I termer av handling innebär planeringsprocessen att besluta om en ”4-stegstrappa”:  
1. Organisationens uppdrag, det vill säga vad organisationen vill uppnå under 
planeringsperioden.  
2. Viktiga resultatområden som finns, vilket handlar om att titta på de områden som är kritiska 
för att genomföra organisationens uppdrag. 

                                                 
81 Lundquist, L., (1987), s. 181. 
82 Mintzberg, H., (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, New York: The Free Press – a division of 
Macmillan. Inc,  s. 13-15 
83 Ibid. s. 13-15 
84 Ibid s. 15-18 
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3. Objektiv och mål inom varje resultatområde. Objektiv handlar om vad organisationen vill 
uppnå på lång sikt inom varje nyckelområde och mål är företeelser som organisationen söker 
uppnå inom en specifik tidsperiod.   
4. Handlingsplaner för att uppnå varje mål.85   

4.4.2 Strategier 
Idén kring strategi innefattar en plan, ett mål eller en riktlinje för framtida ageranden. 
Begreppet handlar även om mönster det vill säga ett likvärdigt beteende över tid. 
Organisationer utvecklar framtida planer likaså utvecklar de mönster baserat på det förflutna. 
Framställandet av detta kallas avsedd strategi samt förverkligad strategi. 
 
Den förverkligande strategin består dock ej endast av den avsedda strategin utan även av 
uppdykande strategier.  Denna typ kommer alltid att uppstå men det är aldrig något som 
företaget kan förutse. En rent avsiktlig strategi visar på ”inget lärande” och en rent 
uppdykande strategi på ”ingen kontroll”. Det krävs därför en blandning av de olika 
strategierna för att kunna uppnå lärande, som beror av medvetenhet, samt styrning och 
kontroll vilket uppnås genom klara strategier. En förverkligande strategi kommer i och med 
detta alltid bestå av avsedd och uppdykande strategier. Det som förklarades ovan kan dock 
innebära problem samt att det inte alltid fungerar. Varje misslyckande av 
strategiimplementering är även ett misslyckande av formulering, det vill säga inom hierarkin 
mellan inblandade aktörer kan fel ske.86  

4.5 Kommunikation 
I den implementeringsprocess, som de statligt ägda företagen står inför, blir kommunikation 
en mycket relevant faktor till att sprida kunskap om hur ändrade rutiner ser ut. 
Kommunikationen blir viktig dels mellan staten och företagen, men även inom företaget samt 
mellan företagen och dess intressenter. 

4.5.1 Varför behövs kommunikation? 
Att kommunikation är en viktig del i en implementeringsprocess av en förändring, samt 
vikten av att skapa och formulera en genomtänkt vision av denna, har påvisats genom ett antal 
studier. Utmaningarna gällande förändringar inom en organisation är ofta relaterade till 
kommunikationen just på grund av dess centrala del i förändringsprocessen.87 
Kommunikation vid förändring har som huvudsyfte att skapa förberedelse inför något nytt 
genom att ge medarbetare information kring förändringen samt om hur deras arbete förändras. 
Det finns vanligen två olika mål för kommunikation inom organisationer. Det första målet 
handlar om att informera medarbetare gällande utföranden kring exempelvis 
handlingsprinciper och uppdrag. Mål nummer två handlar om att kommunicera för att skapa 
gemenskap inom organisationen. Dessa två mål kan appliceras på förändringsprocessens olika 
skeden, det vill säga före, under och efter förändringen inom en organisation. Det första målet 
bör i detta sammanhang innefatta information gällande förändringens motiv samt information 
om medarbetares oro som finns vid förändringens start. Aspekter att titta på är exempelvis om 
informationen är begriplig för medarbetarna, eller om informationen kom i rätt tid.88  

                                                 
85 Flamholtz, E. G., (1996), s. 37-39 
86 Mintzberg, H., (1994), s 23-25    
87 Lewis, L. K., (1999), “Disseminating Information and Soliciting Input During Planned Organizational 
Change: Implementers’ Targets, Sources, and Channels for Communicating”, Management Communication 
Quarterly, Vol. 13, Issue. 1, pp. 43-75, s. 43-44. 
88 Wim, J.L E., (2005), “The role of communication in organisational change”, Corporate Communications: An 
International Journal, Vol. 10, Issue 2, pp. 129-138, s. 131-133 
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De två målen gällande kommunikation är starkt kopplade till varandra då information, likaså 
stämningen mellan arbetskollegor, är viktigt för att skapa en känsla av gemenskap. Anställda 
är starkt engagerande i sitt arbete om informationen de får är tillräcklig och tillfredställande 
för att kunna utföra sin uppgift samt om informationen presenteras via formella kanaler 
snarare än via informella kanaler. Det informella och socialt känslosamma samspelet mellan 
kollegor, samt ledares kommunikation för att få sina medarbetare att få förståelse, är viktiga 
faktorer till att få människor att känna tillhörighet. Vad gäller kommunikation i skapandet av 
gemenskap, påverkas en förändring och beredskapen för den, av det förtroende medarbetare 
har för ledarskapet i organisationen och för organisationen i allmänhet samt utifrån hur 
identifieringen av organisationen ser ut.89  
 
Formell och informell kommunikation står i förening med varandra då den förstnämnde ofta 
inte är tillräcklig för att personalen inom en organisation ska bli nöjda. Den formella 
kommunikationen är beroende av strukturer inom organisationen och innefattar 
handlingskrafter som företagsledningen organiserar och som måste uppnås.  Bredvid den 
formella kommunikationen finns således även den informella kommunikationen som 
innefattar verbala som icke-verbala interaktion medarbetarna emellan.90  Ju fler formella 
kommunikationskanaler som ger medarbetarna relevant organisatorisk information, desto 
mindre beroende blir de av skvaller ryktesvis.91   
 
Under förändringar inom organisationer är ett av kommunikationens syfte således att 
förhindra eller i varje fall att försöka minska motståndet till den, då arbetet kring en 
förändring är mer effektivt ju mindre motståndet är. Ledandet, i kombination av svag 
kommunikation, resulterar i motstånd till förändring samt rykten och ett allmänt negativt 
tycke kring händelsen.92 Bristande kommunikation är följaktligen en vanlig faktor till att 
förändringsarbeten misslyckas. En prognos gjord av Nordisk Kommunikation visar på att 
kommunikationsbrister finns gällande bland annat effektiva möten, samtal i kritiska skeden, 
dialog och feedback, kommunikation för att tillfredställa olika enheter inom företaget, 
relevans och samordning.93  

4.5.2 Hur kan företaget kommunicera? 
Lewis lägger vikt på vilka medel som bör utnyttjas inom kommunikation vid förändring. 
Formell kommunikation, som sker vid planerad förändring inom organisationer, består av 
grundläggande uppdrag som utbildning, övertyganden, spridning av information samt ett 
arbete kring att överkomma motstånd. Vidare förklaras den innefatta kommunikativa 
strategiplaner för införandet av förändringar, kontroll av det gensvar gällande förändringen 
som finns bland internt inblandande samt meddelanden till medarbetarna om mål för 
förändringen.94  
 
Enligt Erikson är intern planering nödvändig inom en organisation för att enlighet kring mål 
ska formas sinsemellan medarbetare i företagen, vilket vi även nämnt ovan är en viktigt faktor 
beträffande  meningen med styrning. Erikson menar även att medarbetare får en bra överblick 

                                                 
89 Wim, J.L E., (2005), s. 131-133. 
90 Larsson, L-Å., (1997) Tillämpad kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, s. 62 
91 Kreps, L, (1989), Organizational Communication, New York: Longman, s. 201-202 
92 Wim, J.L E., (2005), s. 129-131 
93 Högström, A., (1999) Kommunikativt Ledarskap – en bok om organisationskommunikation, Stockholm: 
Industrilitteratur AB, s. 7-8     
94 Lewis, L. K., (1999), s. 45 
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gällande totalresultatet av arbetet i företaget. Förutom detta leder intern kommunikation till 
bättre beslutsunderlag och kunskap genom den spridna informationen, högre grad av 
motivationsskapande, en känsla av vi-anda, personlig utveckling för medarbetarna genom 
meningsfulla uppgifter samt en förenklad beslutsdelegering.95  

4.5.3 Problem som kan uppstå 
Under kommunikation kan problem uppstå, vilket innebär att det förekommer en så kallad 
”låsning”, svårighet kring att kunna relatera till vad den andra parten säger, samtalet går så att 
säga förbi de inblandade. Denna typ av kommunikationsmisslyckande, att involverade 
personer anser att samtalet ej leder framåt samt att den ömsesidiga förståelsen ej är tillräcklig 
kan lösas med hjälp av metakommunikation. Detta är en process där förhållanden sinsemellan 
kommunikationsparterna definieras och som anger hur uppfattningen ska vara kring innehållet 
i det budskap som ska nås fram. Det kan även innefatta synen på varandra, 
relationsförhållanden i största allmänhet. Detta är ett problem som främst kan uppstå i 
kommunikationen mellan regeringen och de statligt ägda företagen som ska tyda kravet och 
förstå det i sin helhet. Problemet kan också bli synligt i implementeringsprocessen inom 
företagen.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Erikson, P. W., (1992), Planerad Kommunikation – om information konkurrensmedel, Malmö: Liber 
Ekonomi, s. 34-37 
96Echeverri, P., & Edvardsson, B., (2002) Marknadsföring i tjänsteekonomin, Lund: Studentlitteratur, s.224-225 
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                                                          Figur 2. Sammanfattning av teorikapitel 

I ovanstående figur vill vi illustrera vad vår datainsamling baseras på som senare presenteras i 
det empirikapitel, kapitel 6 som denna uppsats innehåller. 
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Kapitel 5  Praktiskt genomförande 
 
Vi ska i detta kapitel redogöra för hur studien har kommit att utformas samt hur den praktiskt 
genomfördes utifrån den metod vi valde för undersökningen. Kapitlet innehåller även 
information om hur vi bearbetat den data som studien bidragit med. 

5.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Vi har valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod i studien vilket belyser vårt 
problemområde väl samt är förenligt med valet av hermeneutisk kunskapssyn.97 Den främsta 
likheten mellan den kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoden är att båda innehar samma 
syfte vilket är att öka förståelsen för hur individer, institutioner och grupper agerar och gör 
intryck på varandra samt ökar förståelsen för samhället. Forskningsmetoderna skiljer sig 
tydligt åt när det gäller informationsbehandlingen i en forskningsstudie. Den kvantitativa 
metoden innebär omvandling av information till siffror samt statistisk analys. Vi utgår i 
studien från att kunna förstå och tolka information med utgångspunkt i de intervjuer vi gör 
samt att mer på djupet beskriva och förstå problemet. Studien överensstämmer då med 
kvalitativ forskningsmetod. Vi anser att en kvantitativ studie inte skulle kunna ge oss en lika 
intressant bild och lika givande resultat eftersom informationen skulle bli mer knapphändig 
och enkel för vårt undersökningsproblems problemformulering.98 Vi utgår således från att få 
insikt om implementeringen i statligt ägda företag och inte att göra en statistisk analys av 
denna som en kvantitativ forskningsstudie i större utsträckning skulle innebära.99  

5.2 Urvalet till undersökningen 
En avgörande del, när det handlar om kvalitativa undersökningar, är urvalet av 
undersökningspersoner, inte minst för att skapa en djup och komplett förståelse och 
uppfattning om problemet i studien. Urvalet bör göras utifrån definierade och formulerade 
kriterier.100  
 
För oss författare är populationen känd eftersom vi vet att kravet, som regeringen infört, gäller 
samtliga 55 statligt ägda företag. Vår studie grundar sig ur ett icke-sannolikhetsurval och 
anledningen till att det kallas så är att urvalet som forskaren gör bygger på egna bedömningar. 
Dessutom är sannolikheten helt okänd, att en viss typ av enheter kommer med i 
undersökningen.101 Inom kategorin icke-sannolikhetsurval finns det ett antal metoder som går 
att använda när urvalsprocessen ska genomföras. Vi har valt att använda den subjektiva 
urvalsmetoden som grundar sig ur att vi helt utifrån våra egna bedömningar väljer företag som 
ska ingå i studien.102 Av de 55 företagen i populationen är 40 hundraprocentigt ägda av den 
svenska staten och resterande delägda tillsammans med andra. Vi har valt att undersöka 
företag som regeringen angivit är hundraprocentigt ägda eftersom dessa känns mer relevanta 
för vår studie då inga övriga ägare är medverkande i arbetet kring kravet. Vår population 
begränsades då till 40 företag. Vi hade därefter en diskussion med vår handledare gällande 
urvalet och kom fram till ett antal företag som skulle vara intressanta att undersöka i studien. 

                                                 
97 Holme M I., & Solvang K B., (1997), s. 76 
98 Ibid. s. 76-79 
99 Bell, J., (2000), s. 13   
100 Holme M I., & Solvang K B., (1997), s. 101 
101 Johansson Lindfors, M-J, (1993), s 95 
102 Ibid. s. 95 
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Efter denna process bestod urvalet av åtta helägda företag. Dessa var LKAB, Svenska Spel, 
Sveaskog, SJ, Posten, Vattenfall samt två ytterligare företag. 
 
Samtliga åtta företag vi valde har ett medeltal anställda som överskrider 1000 till antalet. 
Detta ses vara något positivt utifrån ett socialt ansvarstagandeperspektiv eftersom en 
organisation med ett stort antal intressenter inom företaget står under större påverkan än ett 
mindre företag. Att de valda företagen är verksamma inom olika branscher anser vi ger 
studien god informationsbredd och urvalet kan även ses som relevant ur det perspektiv att 
samtliga företag har relativ stor samhällspåverkan. 
 
Av urvalet på åtta företag kontaktades sex för intervju. Två av dessa företag hade inte kommit 
igång med sitt arbete kring GRI:s riktlinjer och kände sig inte redo för intervjuer gällande sin 
hållbarhetsredovisning i detta läge. Vi valde därför att inte nämna dessa två företag vid namn. 
I och med detta kontaktades två nya företag av dessa åtta som bägge var villiga att ställa upp i 
undersökningen.  
 
Företagen i undersökningen är antingen verksamma under marknadsmässiga förhållanden 
eller särskilda samhällsintressen. Av våra sex utvalda företag är fem verksamma under 
marknadsmässiga förhållanden och ett under samhällsintressen. Detta är inget vi har lagt vikt 
på i vår urvalsprocess eftersom kravet gäller för alla 55 statligt ägda företag. De slutliga 
företagen för studiens intervjuer blev LKAB, Vattenfall, Sveaskog, Svenska spel, SJ samt 
Posten.  
    
Valet av respondenter som kunde ställa upp på intervjuer gjordes utifrån ett snöbollsurval.103 
Detta förklaras utifrån att vi kollade upp kontaktuppgifter på företagens hemsidor och 
kontaktade dess växel som kopplade oss vidare till lämplig ansvarig för 
hållbarhetsredovisning och GRI. Det medförde ibland komplikationer och vi blev 
vidarekopplade många gånger eftersom de inte alltid visste vem som var ansvarig för detta 
område. Särskilt stort problem var det i de företag där arbetet inte hade kommit igång än då de 
ej hade någon särskild ansvarig.     

5.3 Intervjuernas art och form 
I vår studie väljer vi att utföra intervjuer för att få en djupare förståelse för problemet. 
Intervjuer är en av de vanligaste förekommande frågeundersökningsmetoderna vid kvalitativa 
studier104. Styrkan i personliga intervjuer jämfört med telefonintervjuer är att denna innebär 
direkt kontakt. Telefonintervjuer är också att föredra när det gäller sparande av tid och 
resurser.105 Övriga faktorer som motiverar telefonintervjuer jämfört med personligt utförda 
intervjuer är att dessa är mer lätthanterliga, särskilt med flera intervjuare inblandade eftersom 
kontrollen över felaktigheter och olikheter, från intervjuarnas sida, förbättras. Ännu en fördel, 
för oss att använda telefonintervjuer, är att respondenten vid en personlig intervju kan svara 
på ett sätt som de tror intervjuaren vill vilket innebär en felaktig källa. Vid telefonintervjuer 
däremot minskar risken för detta då respondentens svar ej påverkas på samma sätt av 
intervjuarens närvaro. Nackdelen med telefonintervjuer är att intervjuarna inte kan se 
respondentens ansiktsuttryck och reaktioner vid svarandet på frågorna. Vi missar i och med 
detta möjligtvis viktiga ting eftersom det vid personlig intervju möjligen hade varit lägligt att 
återställa frågan eller komma med en uppföljningsfråga i ett fall som detta106. Vi har valt att 
                                                 
103 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 378 
104 Ibid. s. 360 
105 Holme M I., & Solvang K B., (1997), s. 173 
106 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 140-141 
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utföra telefonintervjuer främst på grund av svårigheter att resa runt till olika kontor i landet. 
Vi ersätter därför tolkningen av de personliga intervjuerna med att istället lyssna till hur 
respondenterna reagerar och svarar. Det kan exempelvis handla om att dessa suckar,  att de 
tystnar en stund eller liknande eftersom detta även visar på reaktioner som går att tolka och 
analysera.  
 
Bryman och Bell behandlar olika former av intervjuer där den kvalitativa forskningsmetoden 
främst yrkar på ostrukturerade- eller semi-strukturerade intervjuer. Vår intervjuguide 
innehåller frågor som är uppdelade på bakgrund, hur läget ser ut nu i företagen samt påverkan 
och implementering och detta skulle kunna liknas med uppställning av olika teman. Frågornas 
ordningsföljd är ej strikt och formuleringen av varje fråga är relativt öppen varför det även 
finns möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor. Detta sätt att intervjua stämmer överens med 
formen av semi-strukturerade intervjuer.107 Vi anser att en ostrukturerad intervju inte hade 
gett oss samma precisa innehåll till studien eftersom mycket relevant information möjligen 
hade exkluderas då denna intervjuform är mer som ett vanligt samtal med endast teman 
uppstaplade och samtal kring dessa.108 Kravet på implementeringen av hållbarhetsredovisning 
är dessutom så pass nytt för dessa statligt ägda företag att vi ser svårigheten, utifrån 
respondentens perspektiv, att ge bra svar. Vi tycker att det är viktigt att ge våra respondenter 
ett så bra utgångsläge som möjligt och därmed även ge dem möjligheten att visa sig från en så 
bra sida som möjligt, vilket vi tycker att en semi-strukturerad intervju möjliggör. Eftersom 
objektivitet är viktigt i en intervju är det även angeläget att tänka på hur frågorna formuleras 
till respondenten. Människor har olika sätt att uttrycka sig varför sättet att ställa en fråga kan 
avvika beroende på vem som ställer den, bland annat på grund av tonfall och så vidare. Vi ser 
dock inte detta som ett problem eftersom vi låter våra respondenter läsa igenom frågorna 
innan intervjun. Detta minskar, enligt oss, intervjueffekter som kan uppstå och som bidrar till 
minskad trovärdighet, det vill säga en skevhet109.     

5.4 Intervjuguide 
Manualen till intervjuerna innehåller fyra så kallade teman vilket är bakgrund, hur 
redovisningen tas fram samt påverkan och implementering. Genom dessa teman vill vi få 
förståelse för hur bakgrunden till kravet formats i företaget, hur redovisningen ser ut för 
företagen, hur företagen har blivit påverkade av kravet samt hur de skapar konstruktion för 
nya rutiner i och med implementeringen. Inom de tre sistnämnda temagrupperna har vi sedan 
bildat frågor utifrån vårt teorikapitel. Exempel på frågor som är specifikt kopplade till vårt 
teorikapitel är fråga 18, 19 och 20 (se bilaga 3). Dessa har formulerats utifrån teorier som är 
förenade med en god fungerande implementeringsprocess vilket handlar om styrning, 
planering och kommunikation. Fråga 5 och 15 (se bilaga 3) handlar om isomorfismens delar, 
vilket innefattar att företagen blir liktänkande av ett krav. Fråga 6 (se bilaga 3) är kopplad till 
teori om metakommunikation, att problem kan ske i informationen som går från stat till 
företag. Intervjumanualen är genomgående uppbyggd på relativt öppna frågor där 
respondenten lämnas stort utrymme under intervjun. Intervjuprocessen i sig, blir i och med 
detta mer flexibel110. Att känna sig trygg är även en viktig del för respondenten, vilket i större 
utsträckning är möjligt om intervjun består av ett öppet klimat111. Detta motiveras utifrån att 
vi har valt att använda oss av en semi-strukturerad form på intervjuerna.  

                                                 
107 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 138 
108 Ibid. sid 362-363 
109 Bell, J., (2000), s. 123 
110 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 363 
111 Svensson, P-G., & Starrin B., (1996), Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, s. 64 
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5.5 Inledande kontakt, Genomförande och Efterarbete av intervjuer 
I samband med att urvalet av respondenterna till intervjuerna blev fastställda, kontaktades 
företagen för förfrågan om intervju. För att få access i varje företag började vi med att skicka 
ut förfrågan, samt information, om vår studie och intervju per e-post vilket var svårt eftersom 
det inte alltid fanns specifika e-postadresser till ansvariga för det område vi sökte på 
företagens hemsidor. Svarsfrekvensen på dessa e-postutskick var inte vidare bra vilket ledde 
till att en av oss ringde upp företagens växel eller kundtjänst, och därifrån vidarebefordrades 
vi till rätt personer för intervjuerna. Denna metod gick bättre och vi fick ökad access, för det 
första fick vi tag på rätt personer till att svara på frågor kring GRI, kravet och 
hållbarhetsredovisningen med en gång och för det andra var det lättare att boka intervjuer 
samt informera dem om studien.  
 
Inom samtliga sex företag kom vi i kontakt med personer som gav oss klartecken om att de 
kunde ställa upp på en intervju. Vi förstod i ett tidigt skede av urvalet att vi inte skulle kunna 
genomföra intervjuer öga mot öga med respondenterna då de är positionerade på olika platser 
i landet. Därför informerade vi även respondenterna om vad som gällde angående arten på 
intervjun och inget misstycke uttrycktes angående detta. Den första respondenten vi kom i 
kontakt med frågade vi om möjlighet fanns till intervju inom två specifika veckor, som vi valt 
ut innan respondenterna kontaktades. När den respondenten gav klartecken på intervju inom 
den tidsperioden, bokades tid och datum. Eftersom vi hade en önskan om att göra alla 
intervjuer inom ett få antal dagar, frågade vi resterande respondenter om det de möjligtvis var 
lediga, om inte på samma dag, men i varje fall dagarna kring det första datumet vi fastställt. 
Det visade sig att alla respondenter kunde ställa upp inom den tidsperiod vi gav förslag på. Vi 
frågade även respondenterna om vi kunde få tillgång till deras e-postadresser i syfte att kunna 
skicka intervjuguiden samt få bekräftat om datum och tid innan intervjun, för att i största mån 
undvika missförstånd. Intervjuguiden skickades fem dagar innan bokad tid för att kunna ge 
respondenterna en möjlighet till förberedelse. 
 
För att kunna genomföra våra sex intervjuer fick vi, av en bekant, låna både lägenhet och fast 
telefon. Detta gjordes eftersom vi själva inte hade tillgång till en fast telefon som kunde 
kopplas till den bandspelare vi hade för avsikt att använda under intervjun. Vid kvalitativa 
intervjuer är inspelning på bandspelare vanligt för att bland annat minska omedvetna egna 
tolkningar av det som sägs eftersom den understödjer att en noggrann analys kan göras, samt 
möjliggör att intervjuerna kan spelas upp flera gånger och på så sätt ge rätt information till 
studien112. Bandspelaren gjorde det således möjligt för oss att återge intervjuerna på bästa sätt 
samt kunna genomföra efterarbetet på ett enkelt sätt. När det kommer till att använda en 
bandspelare vid intervjuerna kan detta även resultera i att respondenten blir mer hämmad i 
sina svar113. Detta ser vi inte som ett problem i vår studie eftersom vi frågade våra 
respondenter i förväg, innan intervjuerna, om inspelning och om de godkände det eller inte, 
vilka alla gjorde.  
 
Ägaren till lägenheten fanns närvarande vid samtliga intervjutillfällen vilket vi dock inte 
uppfattade som ett störningsmoment. Vi har även svårt att tro att detta på något sätt påverkade 
respondenterna eftersom det hela tiden var tyst i vår omgivning under intervjun. Till varje 
intervju användes förutom bandspelaren en konferenstelefon, vilka båda lånats av Umeå 
Universitetet. I vår kvalitativa studie är vi inte bara intresserade av vad respondenten svarar på 

                                                 
112 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 374 
113 Kylén, J-A., (2004), Att få svar – Intervju, enkät och observation, Stockholm: Bonnier utbildning, s. 40 
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frågorna utan även hur det svarar114.  Vid samtliga intervjutillfällen användes därför även en 
konferenstelefon vilket gjorde det möjligt för oss båda som intervjuade att få en bra 
uppfattning om vad som skedde under intervjun. Konferenstelefonen hjälpte oss båda 
intervjuare att lyssna och reflektera kring hur respondenterna reagerade på frågorna samt att 
anteckna detta samtidigt som intervjuerna pågick. Vid varje intervju var vi båda medverkande 
och kunde vara aktiva med att ställa frågor. Vi började med att presentera oss och att berätta 
om intervjuns samt frågornas upplägg kortfattat, där vi innan bestämt vem som skulle ha hand 
om respektive delar i intervjun. Dock hade en av oss det största ansvaret för varannan intervju 
där den andra kunde komma in med inslag vid behov. Metoden gav oss även möjlighet att 
lägga in följdfrågor som en semi-strukturerad intervjumetod innefattar. Denna typ av intervju 
kallas för panelintervju vilket innefattar flera intervjuare och ett intervjuobjekt, där de två 
intervjuarna belyser olika specialområden men en är huvudansvarig115.       
 
Efterarbetet började på en gång efter intervjuerna, då minnet var som bäst, med att 
transkribera och få ner samtalen på papper. Vi ångrar dock i efterhand att vi inte använde ett 
av de många transkriberingsprogram som finns att tillgå på Internet på grund att det 
tidsmässigt förmodligen hade gått märkbart fortare. Vi skrev ner relevanta observationer som 
skedde vid och runt omkring intervjuerna för att få bästa möjliga material till empirin och 
analysen.          
 
LKAB Rolf Johansson 
Intervjun med Rolf Johansson, på LKAB, var trevlig och avslappnad. Han gav oss god samt 
utförlig information trots att företaget än befinner sig i en inledande fas av implementeringen 
av kravet. Hans 22-åriga långa karriär på LKAB gav därmed utslag i intervjuns resultat även 
då det fanns vissa frågor som innebar svagare svar än andra, vilket är naturligt på grund av 
företagets situation. 
 
Svensk spel Petra Forsström 
Vi förstod tidigt i intervjun att Petra Forsström var kunnig inom hållbarhetsarbetet på Svenska 
Spel, detta med stor anledning av hennes arbete inom detta område sedan år 2004 samt hennes 
karriär inom företaget sedan 1994. Hennes kunskaper om GRI och hållbarhetsredovisning 
märktes väl i hennes välformulerade svar. 
 
Sveaskog Sara Vikman 
Vid intervjun med Sara Vikman på Sveaskog, fick vi mycket god information men ibland lite 
osäkra svar. Hon är projektledare för årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen sedan tre 
år tillbaka och har varit med och arbetat ihop en hållbarhetsredovisning vilket framhäver 
hennes kunskaper men eftersom hon var borta ett år från arbetet, under hållbarhetsarbetets 
införelse, var vissa frågor svårare att svara på för henne. I det stora hela gav intervjun god 
information men vi fick intryck av att Sveaskog än befinner sig i ett tidigt stadium av 
implementeringen av GRI.  
 
SJ Martin Andersson 
Från SJ intervjuade vi Martin Andersson som har upprätthållit och arbetet kring 
hållbarhetsredovisningen tillsammans med andra från ekonomi- och kommunikationssidan i 
företaget. Det kändes ibland som att han tyckte att våra frågor var svåra att svara på, trots att 
företaget arbetat med hållbarhet länge. Anledningen kan vara att arbetet med 

                                                 
114 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 374 
115 Kylén, J-A., (2004), s. 23 
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hållbarhetsredovisningen, och GRI, är utspritt i företaget,  varför det är svårt för en person att 
ge en helhetsbild av arbetet. 
 
Posten Mats Ekdahl 
Intervjun med Mats Ekdahl, koncernens miljö- och kvalitetschef på Posten, innefattade en 
känsla av välformulering och erfarenhet då han kändes mycket kunnig och duktig på sin sak. 
Intervjun fick en relativt formell prägel och vi fick mycket god information vilket 
förmodligen beror på hans 20-åriga erfarenhet på företaget inklusive företagets mognad i 
hållbarhetsarbetet, särskilt vad gäller miljöfrågan.  
 
Vattenfall Åsa Pettersson 
Vattenfall, har även de god erfarenhet gällande hållbarhetsredovisningsarbetet och GRI:s 
riktlinjer, vilket vi kände med ens intervjun började. Vi intervjuade Åsa Pettersson som 
arbetar på Vattenfalls kommunikationsavdelning, ansvarig för hållbarhetsfrågor på 
koncernnivå i Sverige och som har ansvarat för hållbarhetsredovisningen sedan år 2004. 
Hennes kunskaper syns tydligt i hennes svar och intervjun kändes formell och tydlig.  
 

Företag Namn Position Tid och Datum Intervju 

     

LKAB Rolf Johansson Tax and Legal 
13:00-13:45, 5/5-

08 
Telefon 

     
Svenska 

Spel 
Petra Forsström Miljöchef 

14:00-14:30, 5/5-
08 

Telefon 

     

Sveaskog Sara Vikman 
Projektledare för 

årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning 

15:15-15:45, 5/5-
08 

Telefon 

     

SJ 
Martin 

Andersson 

Anställd på Stab ekonomi 
samt håller ihop arbetet med 

hållbarhetsredovisningen 

11:00-11:30 6/5-
08 

Telefon 

     

Posten Mats Ekdahl 
Miljö - och kvalitetschef inom 

Postenkoncernen 
14:00-14:45 6/5-

08 
Telefon 

     

Vattenfall Åsa Pettersson 
Ansvarig för hållbarhetsfrågor 

på koncernnivå 
16:00-16:20 7/5-

08 
Telefon 

5.6 Källkritik primära källor 
I och med att hållbarhetsredovisning är ett så pass nytt redovisningssätt, samt att kravet kom 
för drygt ett halvår sedan, kan det självklart vara svårt för företag att berätta om sitt arbete 
gällande detta vilket naturligtvis kan ses som en nackdel. Vissa företag har kommit längre än 
andra vilket är naturligt och de som befinner sig i en tidigare fas av arbetet blir ej lika 
utförliga i sina svar, i jämförelse med de som arbetat med detta en längre tid och funnit fler 
rutiner i arbetet kring GRI och dess riktlinjer. Vidare anser vi att allesammans hade god 
kunskap om ämnet och arbetet kring hållbarhetsredovisning, i en sådan utsträckning att det 
gav undersökningen god information och mättnad. 
 
Vissa frågor blev svårare att svara på för våra respondenter och vi vet inte om det var för att 
frågorna var kluriga eller om det var på grund av att de inte besatt den informationen som 
behövdes för att svara eller om det var svårt för dem att förklara. I det stora hela anser vi inte 
att källkritiken är speciellt stark. Som vi utryckte oss tidigare beror det i så fall på att 
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implementeringen är så pass ny och aktuell inom vissa av företagen och för somliga av 
respondenterna pågår ännu inledningsfasen.    
 
En hållbarhetsredovisning baseras utifrån ekonomiska, personella samt miljömässiga aspekter 
vilket oftast behandlas av olika delar inom företagen. I vårt val av respondenter inom 
företagen har det inte alltid funnits någon specifik person som har information om vad 
hållbarhetsredovisningen innebär för samtliga delar i företaget. Under intervjutillfällena 
besvarades ibland en fråga utifrån att den som bäst kunde besvara frågan var en annan person 
från en annan avdelning. Dock var det ingen av respondenterna som nekade till att svara utan 
förklarade att de besvarade frågan utifrån deras perspektiv. Kritik kan riktas mot detta 
iakttagande eftersom vi möjligtvis kunde ha fått ett mer korrekt svar om en annan person 
besvarat just den frågan. Vi ser inte detta som ett problem i och med att den alternativa 
personen möjligen inte hade kunnat besvara resten av frågorna i intervjun. 
 
Kritik kan riktas mot att vi som intervjuare inte har någon större erfarenhet att föra en 
intervju. Exempelvis kan kritik riktas mot att vi inte ställde tillräckligt med följdfrågor eller 
att dessa inte var nog givande. Att föra en intervju, är något som en person aldrig kan bli 
färdiglärd inom varför vi inte ser detta som något problem.       
 
Vad gäller frågorna hur de har fått information om kravet samt motivet de känner till bakom 
det, kan ses som ett känsligt ämne då vi lade märke till att svaren från respondenterna var 
korta i dessa fall. Att svaren var korta, kan antingen bero på att de var medvetna om 
informationen som har gått fram men det kan även bero på att de inte vet om de har fått 
information eller inte. Detta är möjligen något som respondenterna inte ville medge, hur 
informationen har nått företaget. 
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Kapitel 6  Empiri 
 
I följande kapitel redogörs en sammanställning av studiens datainsamling. Kapitlet är indelat 
i fyra olika teman där tre av dem presenteras med hjälp av uppsatsens syfte.   

6.1 Bakgrund 
Nedan ges en presentation av samtliga företag som medverkat i undersökningen samt 
personen som intervjuades inom varje företag. Företagen presenteras utifrån den ordning som 
intervjuerna genomfördes och i varje företagspresentation har vi även valt att inkludera den 
redogörelse som varje respondent lade fram gällande hur länge företaget arbetat med 
hållbarhetsfrågor och hur dessa har utvecklats under 2000-talet.  

LKAB 
LKAB är en producent av järnmalmsprodukter, beträffande ståltillverkning, en världsledande 
sådan med försäljning främst till europeiska stålverk. Inom koncernen i Sverige arbetar ca 3 
800 personer och verksamheten består främst av förädlingsverk, järnmalmsgruvor och 
malmhamnar.116     
 
Vi intervjuade Rolf Johansson som har arbetat på LKAB sedan år 1986. Han är ekonom i 
grunden men är idag ansvarig för tax and legal vilket innebär att han arbetar kring 
skattefrågor, skatteplanering samt kvalificerade redovisningsfrågor. En annan uppgift är även 
att bevaka det nyinkommande som påverkar företagets rapportering. Av denna anledning var 
det naturligt att han blev projektansvarig för implementeringen av kravet på 
hållbarhetsredovisning enligt GRI.  
 
LKAB har inte arbetat med hållbarhetsfrågor utefter GRI innan kravet kom, utan det närmast 
relaterade till detta arbete är miljöredovisningen som varit aktuell i företaget sedan ungefär tio 
år tillbaka. Från att ha en separerad miljöredovisning övergick LKAB till att integrera den i 
årsredovisningen och under de senaste två åren har det funnits ett förberedelsearbete och ett 
medvetande kring hållbarhetsarbetet. 

Svenska Spel 
Svenska spel är ett spelföretag, Sveriges största, och världsledare beträffande spelaransvaret 
med ca 1500 anställda. Företagets främsta uppdrag är att hela tiden utvecklas och att förnyas, 
för att kunna tillfredställa och möta efterfrågan på lotterier och spel.117  
 
Vi intervjuade Petra Forsström, miljöchef sedan januari i år på Svenska spel. Innan hon blev 
miljöchef var hon ansvarig för samtliga CSR-frågor och har sammanlagt arbetat på företaget 
sedan år 1994 varpå hon har arbetet kring hållbarhetsfrågor sedan år 2004. 
 
Arbetet kring hållbarhetsfrågor inom företaget har alltid existerat eftersom spelansvaret, att 
sälja spel på ett ansvarsfullt sätt, är ett relevant arbete för Svenska Spel och alltid har varit. 
Företaget har arbetet med miljöansvar sedan början av 1990-talet men under 2000-talet har 
arbetet, och uppdragen, tydligare och mer för varje år handlat om hållbarhetsredovisning. 

                                                 
116 http://www.lkab.com/?openform&id=2E42, 2008-05-24 
117 http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=421&menuid=8&parentid=4520,  2008-05-24 
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Sveaskog 
Sveaskog är en skogsägare som arbetar under marknadsmässiga villkor, med bland annat ett 
socialt- och ett miljömässigt ansvar där drygt 1030 personer är anställda. Sveaskogs främsta 
mål är att på bästa möjliga sätt förvalta skogen som företaget äger på ett föredömligt sätt. 118 
 
Intervjuperson för Sveaskog var Sara Vikman, ansvarig för företagsinformation och 
projektledare för årsredovisningen samt hållbarhetsredovisningen. Hon har arbetet med detta 
sedan tre år tillbaka varav hon har varit tjänstledig under ett år. Hon har varit med och arbetat 
fram tre årsredovisningar, samt deltagit i arbetet med den första hållbarhetsredovisningen år 
2007.   
 
Företagets bakgrund inom hållbarhetsfrågor är lång eftersom Sveaskog är ett skogsägande 
företag vilket innefattar förvaltning av skogsbruket på ett uthålligt samt långsiktigt sätt. Under 
2000-talet har hållbarhetsarbetet ökat i och med olika påtryckningar men även på grund av 
företagets vilja att redovisa detta, där andra aspekter än endast miljön har prioriterats.  År 
2005 togs en ansvarsgrupp fram i företaget och mål sattes upp för socialt ansvar samt för 
uppförandekoden och sedan dess har utveckling kring detta skett år för år men arbetet har inte 
tidigare utgått från GRI:s riktlinjer.  

SJ 
SJ är ett transportföretag som erbjuder hållbara tågtrafiktjänster och är ett företag med cirka 
3600 anställda.119   
 
För intervjun fick Martin Andersson stå, som arbetar inom stab ekonomin på 
finansavdelningen och som har administrerat den strategiska riskprocessen och skrivit om 
detta i årsredovisningen för SJ. Det är Martin som har sammanhållit arbetet kring 
hållbarhetsredovisningen.  
 
SJs arbete kring hållbarhetsfrågor har alltid pågått, skillnaden är nu att företaget sedan några 
år tillbaka redovisat detta arbete och att det görs utefter GRI-mallen. Bakåt i tiden har arbete 
kring miljöaspekter, samt nyckeltal, beträffande personalen upprättats. 

Posten 
Företaget har som främsta uppdrag att erbjuda rikstäckande tjänster beträffande postleverans 
och är ett av de största företagen i Sverige, med cirka 30 000 medarbetare.120 

För att få en blick över Postens situation talade vi med Mats Ekdahl, koncernens miljö- och 
kvalitetschef, med en tjugoårig lång erfarenhet inom företaget.  
 
Postens arbete med hållbarhetsfrågor har skett under samtliga år, långt innan CSR och 
hållbarhetsredovisning hade diskuterats. Miljöarbetet kom upp någon gång under mitten av 
80-talet och företaget har arbetat mycket med det, samt det värdeskapande som det inbringar, 
och eftersom företaget är så pass stort har även personalfrågan alltid varit relevant för dem.  

                                                 
118 http://www.sveaskog.se/templates/entranceext____11319.aspx,  2008-05-24 
119 http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=120&l=sv, 2008-05-24 
120 http://www.posten.se/m/verksamhet, 2008-05-24 
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Vattenfall 
Vattenfall, som är en stor producent av el, producerar omkring 20 procent av konsumerad el i 
Norden samt står för omkring hälften av elproduktionen i Sverige med drygt 32 000 
anställda.121 

Vår respondent, för att svara på hur Vattenfall agerar inom hållbarhetsarbetet, var Åsa 
Pettersson som arbetar på kommunikationsavdelningen och är ansvarig för hållbarhetsfrågor 
på koncernnivå i Sverige sedan sommaren 2007. Hon har tidigare ansvarat för redovisningen, 
sedan den första hållbarhetsredovisningen utkom år 2004.  

Hållbarhetsfrågor har alltid varit relevanta för företaget eftersom dess verksamhet bygger på 
värme- och elproduktion vilket inverkar på miljön i hög grad, samtidigt som samhället är 
beroende av deras produkter. Vattenfalls hållbarhetsarbete handlar om ett ansvarstagande som 
har funnits länge men som blivit mer aktuellt de senaste åren. Under 2000-talet har trycket 
från omvärlden ökat, vad gäller intresse och ställningstagande, varför arbetet har ökat markant 
och Vattenfalls första hållbarhetsredovisning publicerades år 2004. Företaget känner ett 
ansvar över att skapa ett helhetsgrepp och har därmed utökad arbetet från att tidigare endast 
ha arbetat med miljöredovisning. 

6.2 Interna uppfattningar om kravet 
Inom detta tema redogörs hur kravet på hållbarhetsredovisning uppfattas utifrån varje enskilt 
företag samt hur de blivit informerade och hur de tror intressenterna reagerar på att företagen 
ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Frågan om GRI är den bästa metoden för 
företagen att arbeta mot hållbar utveckling, finns även redogjord i temat. 
 
Info om kravet 
Första gången LKAB fick höra om kravet var på ett finansiellt forum, där utvärderingar görs 
av företagens finansiella rapporter samt nomineringar sker av de bästa årsredovisningarna. 
Företaget blev också kallat av Näringsdepartementet, för ett sammandrag, där det nämndes att 
kravet var aktuellt. Rolf tillägger att de i företaget, i ett antal år, har varit medvetna om att 
något ska ske, och därmed har trott att kravet skulle komma tidigare. Förutom ovanstående 
har Näringsdepartementet även haft direktkontakt med LKAB. Svenska Spel informerades 
genom brev från Näringsdepartementet som skickades till företagets styrelseordföranden. 
Vidare har det har hållits seminarier med information kring kravet som företaget deltagit i. 
Sara Vikman, som vi intervjuade från Sveaskog, anser sig inte kunna svara direkt på frågan 
eftersom hon har varit tjänstledig under ett år men hon vet att information kom i god tid innan 
kravet och att företaget har förstått att någonting varit på gång. 
 
SJ har varit på informationsmöten som Näringsdepartementet har arrangerat samt tagit hjälp 
av en konsult från Öhrlings PricewaterhouseCoopers som har diskutera med företaget om de 
är tillräckligt insatta i GRI. Regeringen har tidigare uttalat sig om att något ska ske, dock 
avsevärt svagare, men det har ändå lett till att SJ har haft en känsla om att det varit på gång ett 
tag. Information om kravet på hållbarhetsredovisning har Posten fått både skriftligt samt 
genom direktkontakt med Näringsdepartementet. Näringsdepartementet har haft övningar med 
förutsättningsbilder för de statligt äga företagens VD:ar samt ledningsrepresentanter sedan 
2005, vilket respondenten Mats Ekdahl var med och inledde. Posten har således vetat om 
kravet ett tag. Även Vattenfall har blivit informerade om kravet genom direktkontakt med 
Näringsdepartementet.  

                                                 
121 http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/502126bestx/index.jsp, 2008-05-24 
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Interna upplevelser 
Rolf Johansson på LKAB anser att riktlinjerna är mer långtgående och omfattande än vad 
företaget trodde från början. Svenska Spel har redovisat enligt GRI innan kravet kom varför 
de vet vilka resurser arbetet kräver samt hur svårt det kan vara.  Sveaskog ser kravet som en 
fortsatt positiv utveckling då det är en god modell att arbeta utifrån. 
 
Internt bland de inblandade i arbetet kring hållbarhetsredovisning har kravet fått ett gott 
mottagande av SJ, eftersom det finns en förståelse för arbetet och hur viktigt det är. På Posten 
ser de anställda kravet på hållbarhetsredovisning som något bra. Vattenfall har arbetat med 
GRI sedan år 2004, varför företaget nu känner kravet som en bekräftelse på att de har gått rätt 
väg vilket även jämställer hållbarhetsredovisningen med företagets finansiella redovisning 
och kompletterar den väl.  
 
LKAB anser att synsättet på hållbarhetsredovisning har förändrats sedan kravet infördes och 
menar att riktlinjerna bidrar till något positivt men att företaget inte riktigt har förstått vilka 
konsekvenser kravet kommer att ge än. För Svenska Spel förändras ej synsättet på 
hållbarhetsredovisningen på grund av att kravet infördes eftersom de redan innan har arbetat 
med GRI i flera år. För Sveaskog däremot har synsättet förändrats på ett positivt sätt, eftersom 
hållbarheten kommer upp på agendan ytterligare och detta med en utvecklad modell som är 
ny för företaget, GRI. Företaget menar även att motivationen har ökat tack vare kravet 
eftersom medarbetarna och företaget, i sin helhet, får en starkare vilja att arbeta med detta.  
 
För SJ leder kravet till att hållbarhetsarbetet snabbas upp samt att ett accepterande skapas. 
Mats Ekdahl på Posten anser att synsättet på hållbarhetsredovisningen egentligen inte har 
förändrats sedan kravet infördes eftersom företaget hade påbörjat arbetet med riktlinjerna 
innan kravet formulerades. Deras första hållbarhetsredovisning gällde för år 2005, varför de 
har erfarenheter av detta. Inom Vattenfall har synsättet inte förändrats utan kravet ses mer 
som en bekräftelse på att de redan utför något bra. Kravet på GRI ses inom Vattenfall mer 
som en skjuts framåt i arbetet.  
 
Kända motiv 
LKABs uppfattning om motiven bakom kravet är att det bidrar till att företaget kan verka som 
föredöme inom långsiktig hållbarhet, och dessutom att arbetet ses som en långsiktig 
konkurrensfördel. Företaget känner även till att jämställdhet och jämförbarhet är motiv för 
kravet, exempelvis att företag genom GRI kan jämföra sin hållbarhetsredovisning med andra 
företag, oavsett vilken bransch de ingår i. Motiven bakom kravet, som Svenska Spel känner 
till, och som de påpekar att de har fått god kunskap om från Näringsdepartementet, är så kallat 
Risk Management vilket innebär att företaget i det stora hela ska fungera väl. Motivet handlar, 
enligt Svenska Spel, alltså om att god kunskap samt att en större koll på verksamheten ska 
nås. Enligt Sveaskog handlar motiven, som de känner till bakom kravet om ägarstyrning, 
vilket innefattar bättre kunskap om företaget samt bättre förutsättningar för ägaren. 
 
Enligt Martin Andersson på SJ, känner inte företaget till motiven bakom kravet men vad de 
kan spekulera i är att ägaren anser att de statliga ägda företagen ska vara transparenta. Posten 
uttrycker motiven som ett sätt att säkerställa att statligt ägda företag gör vad de kan 
beträffande att säkra stabilitet och skapa långsiktiga värden. Detta kommer i sig att skapa en 
oberoende konjunktur med en plattform som är stabil att agera på, vad gäller resultat och 
arbetstillfällen, samt inom finansiella och miljömässiga områden. Motiven som Vattenfall 
känner till handlar om att få en helhetsbild över företaget, för att göra goda 
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framtidsbedömningar vilket inte endast kräver god finansiell information utan även 
hållbarhetsinformation. 
 
Omvärldens syn 
LKAB tror att intressenternas reaktioner är beroende av om företagets rapporter visar att 
företaget följer upp, mäter och beskriver intressenternas efterfrågan på företaget. För LKAB 
är detta viktigt och värdefullt för att visa på trovärdighet men företaget har inte haft någon 
direkt intressentdialog tidigare och eftersom många är beroende av företaget, särskilt i norr, är 
det viktigt att de kommer igång med dessa. Även Svenska Spel trycker på hur viktig 
intressentdialogen är för företaget, ju mer de berättar desto mer och större krav ställs det och 
desto större blir trovärdigheten mot dem. Petra Forsström talar om transparens och hur viktigt 
det är eftersom engagemanget i företaget i stor utsträckning påverkas av detta, vilket även 
engagerar intressenterna ytterligare. Inom Sveaskog finns förhoppningen om att företagets 
hållbarhetsarbete och redovisning ska bli mer transparant och riktas in mot de krav och 
önskemål som intressenterna framför i dialoger. På grund av detta tror Sveaskog att 
implementeringen av GRI kommer att öka trovärdigheten vilket innebär en metodik för hur 
intressenters synpunkter integreras i företagets hållbarhetsarbete. Sveaskog anser att 
implementeringen hittills är relativt intern i företaget men att redovisningen ändå är tydlig för 
intressenterna, exempelvis utifrån medarbetarnas synpunkt. Implementeringen av GRI skapar 
möjlighet till jämförelser över tid inom Sveaskog samt mellan andra liknande företag och 
skapar trovärdighet utåt.  
 
Utifrån sina anställda, ser SJ positivt på implementeringen och deras reaktioner gällande den. 
De ser även hoppfullt på att kunderna får förtroende för företaget och med ett fortsatt arbete 
kring mål, vill de skapa ett ännu större förtroende då de anser att det än så länge är för tidigt 
att svara på intressenternas tankar kring implementeringen, och dess förtroendeskapande. 
Inom Posten anses reaktionerna från intressenterna bero på hur pass medvetna de är. 
Självklart är intressenter som ägaren och vissa externa intressenter som den statliga 
bolagsvärlden, viktiga i detta sammanhang men företaget kan inte säkert veta hur dessa 
reagerar på kravet. Enligt Åsa Pettersson, på Vattenfall, kommer inte intressenterna att märka 
någon större skillnad eftersom implementeringen skedde för fem år sedan, vilket ökade 
företagets trovärdighet redan då.  
 
Är krav på GRI den bästa metoden för hållbar utveckling 
Rolf Johansson har ingen klar uppfattning om GRI är den bästa metoden för LKAB att arbeta 
mot en hållbar utveckling. Han säger att kravet är ett standardiserat tillvägagångssätt, om 
andra företag i samma bransch följer det, samt att det bidrar till möjlighet att jämföra och 
förklara, att få en ökad förståelse för arbetet. Utan ett krav anser LKAB att företag inte 
redovisar samma nyckeltal eller mätetal, vilket leder till att jämförelse sinsemellan blir svår. 
LKAB anser även att det är viktigt att jämföra hållbarhetsredovisningen med konkurrenter 
men eftersom dessa inte nödvändigtvis är statligt ägda, finns möjligheten att de inte redovisar 
något arbete kring hållbar utveckling vilket gör det än mer svårt att jämföra sig med dessa. 
LKAB anser att konkurrensfördelar kan skapas vid jämförelse med de privatägda företagen, 
som inte redovisar denna information, men det kan även ses som en risk i och med att 
företaget utelämnar sig. Beträffande Svenska Spel är det inte kravet som lett till användandet 
av GRI:s riktlinjer men de ser ändå fördelen i att flera företag redovisar samma data, för att 
kunna jämföra sig med andra företag. Inom Sveaskog är det viktigt att ha en bra verksamhet 
men de anser sig inte veta om kravet är den bästa metoden. De ser dock möjligheten i att 
lägga fokus på nya frågor och anser även att kravet kan leda till ett mer heltäckande arbete. 
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Enligt SJ hade implementeringen skett oberoende av om det hade upprättats ett krav eller ej, 
men det kan ändå ses som en påskyndande hjälp i processen. Inom Posten anses inte kravet 
vara den bästa lösningen, beträffande att arbeta för en hållbar utveckling, men däremot för att 
skapa bättre substans, analys, uppföljning, redovisning samt benchmarking. Mats Ekdahl tror 
att GRI idag inte leder till en tillräckligt bra jämförelse mellan företag, samt att riktlinjerna är 
i ett så pass tidigt stadium, och därför kommer att utvecklas mer och mer framöver. Vattenfall 
anser inte att kravet är den bästa lösningen för att arbeta mot hållbar utveckling eftersom det 
egentligen bygger på frivillighet. De anser dock att kravet höjer hållbarhetsredovisningars 
status i allmänhet och att företag som ej arbetat med denna redovisning innan, kan lockas till 
att göra det.   

6.3 Redovisningen 
Inom detta tema ges en redogörelse, av den information som iakttogs vid intervjuerna, och 
innehåller till största delen frågor som berör information om drivkrafter till 
hållbarhetsredovisning, samt arbetet att ta fram denna.  
 
Starkaste drivkrafterna till ett upprättande av hållbarhetsredovisning 
LKAB förklarar att de idag har två starka motiv till att upprätta en hållbarhetsredovisning 
inom företaget, riktlinjerna samt möjlighet till konkurrensfördelar gällande miljöaspekten. De 
ser även möjligheten att kunna säga att de har mer miljövänliga produkter än sina 
konkurrenter. Den starkaste drivkraften för Svenska Spel handlar om att värna om varumärket 
men även att kunna vara transparent och trovärdig mot sina intressenter. Sveaskog ser även 
dem intressenterna, särskilt ägaren, som den främsta drivkraften till att upprätta en 
hållbarhetsredovisning och lyssnar noga på deras önskemål. 
 
Martin Eriksson, vid SJ, ser att upprättandet av en hållbarhetsredovisning är något som både 
är viktigt imagemässigt samt goodwillmässigt, samt skapar möjligheter att hitta förbättringar 
och minskar risken för oönskade uppdykande händelser. Hållbarhetsredovisningen inom 
Posten medför att företaget kan kommunicera med sina intressenter externt men det finns 
även interna drivkrafter, exempelvis att mål och koncept som läggs fram får en helhet. 
Postens hållbarhetsredovisning ger även medarbetarna information om arbetet de gör och det 
arbete de behöver göra i framtiden samt om det i företaget görs rätt saker för att uppnå 
önskade resultat. Vattenfalls starkaste drivkraft till att hållbarhetsredovisa handlar i stor 
utsträckning om intressentdialogen, att tillgodose vad de önskar samt att hålla en fungerande 
dialog med dem. De anställda ses bland annat som en viktig intressentgrupp inom företaget 
och god kommunikation till dem är viktig för informationsspridningen.  
 
Arbetet att ta fram en hållbarhetsredovisning 
Rolf Johansson vid LKAB beskrev att det första steget de behövde ta när kravet kom var att 
förankra det nya inslaget med koncernledningen, skapa förberedelse för det hela samt 
identifiera kritiska faktum. Koncernledningen ansåg att företaget skall arbeta kring detta inom 
projekt, med en styrgrupp bestående av tre personer vilka representeras av personaldirektören, 
kvalitetschefen samt finansdirektören. Dessa är de tre personer som i själva verket 
representerar hållbarhetsredovisningens tre delar, miljö, etik samt sociala förhållanden. Under 
denna styrgrupp finns projektgruppen, med en projektansvarig och personer från 
kommunikations-, personal-, samt miljöavdelningen och respondenten själv som representerar 
ekonomiavdelningen. På grund av att företaget inte har haft ett strukturerat sätt att upprätta en 
hållbarhetsredovisning på, har LKAB valt att inkludera en extern part som fungerar som ett 
bollplank för företaget. Målsättningen är att ta ett år i taget, då LKAB satte igång arbetet i 
mars 2008, och planerar att arbeta i projektform tills dess att den första 
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hållbarhetsredovisningen ges ut i mars eller april 2009. De tror i företaget att de förmodligen 
inte kommer att vara klara eller strukturerade med ett internt synsätt förankrat i koncernen 
förrän om två till tre år ungefär.  
 
Det är fjärde året i rad som Svenska Spel rapporterar sin hållbarhetsredovisning, vilket de 
tidigare år kallat för en samhällsrapport. Högsta ansvaret för hållbarhetsredovisningen har 
informationsavdelningen samt Petra Forsström och förutom dessa nämnda finns även externa 
konsulter som hjälper till. Arbetet startar med de interna målen i CSR-processen som 
utgångspunkt, vilka alla kommer från företagets olika policys. De policys som företaget har 
inom miljö, spelansvar, och personal utvecklas i takt med de intressentkrav som ställs på 
Svenska Spel. Styrelsen tar beslut om samtliga policys men det är ledarna inom varje enhet 
som ställer upp strategier för hur de ska uppnås. Strategierna utvecklas i sin tur till 
handlingsprogram, med mål om hur varje policy ska följas. De uppsatta målen innefattar vad 
företaget egentligen redovisar och arbetet är en CSR-process som alltid existerar även om det 
inte skulle finnas en redovisning av det. Interna mål sätts följaktligen upp för CSR-processen 
och inte enbart för hållbarhetsredovisningen. Det övergripande målet som finns i företaget är 
det som VD, samt affärsområdescheferna, arbetar efter vilket är att Svenska Spel ska vara 
världsledande inom spelansvar. 
 
Arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning, inom Sveaskog, sker inte inom en formell 
grupp. Chefen för miljö- och socialt ansvar har huvudansvaret för rapporteringen och 
ansvarar, tillsammans med Sara Vikman, för att rätt information presenteras i 
hållbarhetsredovisningen. Inom företaget finns övergripande mål- och delmål för ekonomiskt, 
socialt samt miljömässigt ansvar uppsatta vilka upprättas genom processer inom varje 
ansvarsområde och där beslut slutligen tas av styrelsen. De uppsatta målen är tydliga för 
medarbetarna i Sveaskog då de redovisas på företagets intranät. Information går även ut till de 
anställda genom att de får hållbarhetsredovisningen hemskickad samt genom att VDn åker 
runt och informerar dem om arbetet kring hållbarhet, om intressentdialoger och om GRI.  
 
På SJ finns en miljöavdelning som i huvudsak är självgående i sitt arbete med 
hållbarhetsredovisningen vilka får hjälp av personalavdelningen som också är delaktiga och 
bidrar till arbetet. Även ekonomiavdelningen är en viktig del i GRI-arbetet eftersom de 
fungerar som ett bollplank och tar fram viktiga uppgifter som krävs. Interna mål för arbetet 
sätts upp, vilka gäller på femårsbasis, och information om hur väl målen uppfylls, fås genom 
kontinuerliga mätningar. 
 
Hållbarhetsredovisningen inom Posten arbetas fram av en grupp vägledd av 
Koncernkommunikationen, företagets centrala kommunikationsstab. Denna grupp ansvarar 
även för årsredovisningen och för arbetet med hållbarhetsredovisningen som i stort sätt 
genomförs utifrån samma process. Årsredovisningen ger dock inte samma djup och bredd av 
information som hållbarhetsredovisningen gör. För att försäkra att hållbarhetsredovisningen 
blir som företaget tänkt sig, är ledaren en viktig del av gruppen, precis som kommunikationen. 
Gruppen består även av personer som direktrapporterar till koncernledningen, en av dem är 
Mats Ekdahl som säkerställer det taktiska och strategiska i arbetet. Under dessa finns även 
specialister som ser till att det finns data som kan vara underlag för prestationer inom personal 
eller miljö. Arbetet kring Postens hållbarhetsredovisning sker således i två dimensioner, där 
den ena innehåller övergripande utvecklingsstrategier. Den andra innefattar ett arbete med en 
extern part som fungerar som vägledning och som stöttar Posten i arbetet att sammanlikna 
hållbarhetsredovisningen och årsredovisningen. Inom Posten finns personalrelaterade mål och 
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miljömål som ligger till grund för hållbarhetsfrågornas styrning och som kontinuerligt följs 
upp. 
 
Arbetet med hållbarhetsredovisningen inom Vattenfall byggs upp utifrån ett nätverk som 
innefattar avdelningen Public Affairs där Åsa Pettersson, miljöchefen, ansvarig för Human 
Relations samt för Investor Relations, tar hand om de ekonomiska delarna. Förutom detta 
finns även ett nätverk som arbetar med forskning och utveckling, samt juridiska frågor, som 
kan komma i fokus i hållbarhetsredovisningen. Styrgruppen består av ett brett nätverk, där ett 
stort antal anställda är inblandade i datainsamlingen och de uppgifter som ska ingå i 
rapporten. Hela redovisningsarbetet tar cirka ett år att genomföra. Vattenfalls interna mål 
arbetas fram utifrån fem olika ambitioner där varje specifik ambition leds ur olika syften.   

6.4 Implementering av rutiner 
I detta tema presenteras vilka positiva och negativa effekter implementeringen av kravet tros 
medföra. Vidare redogörs frågor som är sammankopplade med förändringsrutiner i företagen 
efter införandet av kravet om att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer.  
Här kan klart urskiljas att företagen i undersökningen har kommit olika långt i sin utveckling 
av att upprätta en hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer.     
 
Positiva effekter som implementeringen av kravet medför 
Rolf Johansson anser att det än är för tidigt att säga vad implementeringen kommer att få för 
positiva effekter men förklarar vidare att det i dagsläget är viktigt att tänka på. Han tror att det 
kommer att bidra till en mer strukturerad dialog med företagets externa intressenter och att det 
kommer att påverka deras bild av företaget, i viktiga aspekter som ekonomiska, sociala, 
strategiska samt miljömässiga frågor. Det kan även i LKABs fall ge fördelar då de i 
jämförelse med sina konkurrenter kan få redovisa företagets miljövänliga produkter. Positiva 
effekter anser Petra Forsström är att de som arbetar, och de som söker arbete, på företaget 
lägger stor vikt på hur företaget arbetar kring hållbarhetsfrågor. Arbetet kring detta ger även 
positiva effekter på varumärket eftersom det märks utåt att företaget lägger fokus på 
hållbarhetsarbete. Inom Sveaskog nås bättre kontroll av verksamheten, nya sätt att följa upp 
och mäta med hjälp av nya indikatorer från GRI samt en ökad transparens, när kravet 
implementeras.  
 
Implementeringen anser SJ leder till ökad spridning av kunskap, internt och externt, på 
ledningsnivå samt för anställda och företaget har även blivit bättre på att mäta tillförlitligt. 
Posten tror att jämförbarheten kommer att öka i och med implementeringen, även tydligheten. 
För Vattenfall innebär implementeringen att företagets status på hållbarhetsredovisning höjs 
och att en signal sänds om att denna typ av redovisning är lika viktig som den finansiella 
informationen i årsredovisningen. 
 
Hinder som implementeringen av kravet medför 
I LKAB syns inte ännu några tydliga hinder gällande implementeringen eftersom företaget 
befinner sig i ett nolläge. Det som kan var något av ett hinder, i denna inledande fas, är att 
uppmärksamheten från berörda befattningshavare i organisationen inte blir tillräcklig. De 
måste inom företaget engagera, skapa acceptens samt förståelse för arbetets relevans genom 
den interna kommunikationen. Detta hinder kan även leda till problem tidsmässigt, att 
implementeringen tar längre tid än vad LKAB förutspått. Hinder för Svenska Spel förklaras 
vara att hitta de rätta målen samt att få medarbetarna i företaget medvetna om vad som behövs 
göras, i fråga om beteende samt attityder. Det är vanligt att medarbetarna endast är medvetna 
om det ekonomiska, det vill säga utgångspunkten i Triple-Bottom-Line, och inte reflekterar 
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över miljöaspekten eller etikens roll vilka är de två övriga punkterna i modellen. Sveaskog ser 
på företagets rapporteringsfunktioner som ett hinder, då dessa inte anses vara tillräckliga idag. 
 
Hos SJ har inga direkta hinder uppkommit i arbetet kring implementering förutom svårigheter 
att definiera regelverket. Vissa moment i hållbarhetsredovisningen är arbetsamma men 
eftersom riktlinjerna kräver att alla moment noggrant granskas, minskas effekten av hinder 
som kan uppkomma. Posten anser kort och koncist att det ej finns några hinder med 
implementeringen. Tidsaspekten är ett hinder för Vattenfall, vad gäller riktlinjerna, eftersom 
miljödata i företaget rapporteras senare än den 31 mars, då hållbarhetsredovisningen ska 
presenteras. Det finns således rutiner som är för sent lagda vilket företaget måste ändra på. 
 
Resursökning 
På frågan om företagen behövt anställa fler resurser i och med upprättandet av kravet svarade 
samtliga företag att detta ej har behövts. Fyra företag, Svenska Spel, SJ, Posten och Vattenfall 
svarade klart nej på frågan och de resterande två företagen, som är mitt i 
implementeringsprocessen av riktlinjerna, förklarade att de hoppas kunna klara processen utan 
denna åtgärd.   
 
Betydelsen av vägledning 
Rolf Johansson tror att LKAB kommer att titta på hur andra företag gör i sina 
hållbarhetsredovisningar, om problem med processen uppstår. Det som de då tänker titta på är 
hur omfångsrika andra företags rapporter är, vad som finns med, samt även layouten. Svenska 
Spel tittar ej på hur andra företag gör om de har problem eftersom de anser det vara svårt att 
se, utifrån hållbarhetsredovisningen, hur andras processer ser ut. Petra Forsström berättar 
dock att de ingår i ett nätverk, kallat CSR-Sweden, som innefattar nätverksträffar där tankar 
och erfarenheter utbyts. Enligt Sara Vikman, på Sveaskog, är betydelsen av att kunna titta på 
hur andra gör i sina hållbarhetsredovisningar en viktig del i processen. De tittar i första hand 
på best practice, det företag som anses ledande i arbetet med hållbarhetsredovisningar. 
 
I första hand tittar SJ på GRI om problem uppstår men de har även tittat på hur andra gör i 
sina hållbarhetsredovisningar. Även Posten är positiv till att titta på hur andra gör om problem 
uppstår då det bidrar till en bättre lärandeprocess. När det kommer till Vattenfall och dess 
problem i implementeringen, anser de inte att de har några men de har tittat på andra företag 
när de implementerade GRI år 2003, gällande arbetet och layouten. 

 
Förändring av arbetsmönster 
Rolf Johansson anser inte att LKABs arbetsmönster eller beteende har förändrats än i och med 
implementeringen. Projektmöten har förekommit men han tror ej att förändringen kommer att 
ske gällande detta förrän den första hållbarhetsredovisningen är utkommen, varför han inte är 
beredd att svara på detta förrän om ett år.  
 
Svenska Spel förklarar att de arbetar utifrån GRI men att företaget, för tillfället, har valt att 
tillämpa riktlinjerna från den lägsta nivån. Företaget planerar nu att börja arbeta för att nå 
högre nivåer, och därmed lägga vikt på andra mer omfattande områden. De tror i och med 
detta att arbetsmönstret kommer att påverkas, eftersom resursbehovet ökar. Sveaskog som inte 
har kommit så långt gällande implementeringen av kravet, då processen med GRI tar tid, 
kunde de endast säga att spridningen av hållbarhetsfrågorna till medarbetarna i företaget, är 
det som innebär mest förändring. Detta blir naturligt för företaget, på grund av att dessa frågor 
i allt större utsträckning drivs utifrån alla medarbetarna, mer än vad som gjordes förr. 
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Inom SJ anses det inte att arbetsmönstret har förändrats i någon högre grad eftersom arbetet 
pågått redan tidigare. Förändringen ligger däremot i att företaget nu redovisar enligt G3s 
riktlinjer. Inom Postens grupp som utvecklar strategier kopplat till 
kommunikationssamordning, miljö och personalansvar sker inga arbetsförändringar i och med 
kravet. Företaget ser heller ingen förändring i arbetssättet tillsammans med deras externa 
rådgivare eftersom även det arbetet har varit aktivt innan kravet.  
 
Hur sker styrning av nya rutiner 
LKAB menar att det är viktigt att få en klar förankring med koncernledningen, samt med 
företagets VD, när denna redovisning och information ska bli offentlig eftersom det är viktigt 
att få dem involverade i arbetet samt sponsra det. VDn är viktig genom intressentdialogen, 
samt policymässigt, eftersom dessa ska visa vad företaget ska åstadkomma. Ägaren är även 
viktig inom styrningen i LKAB, vilket sker utifrån krav på avkastning idag, och som även 
företagets handlingar utgår ifrån. Styrningen har förändrats genom att ägaren har synpunkter 
om hur de vill styra företaget vilket inte har skett utifrån ett eget initiativ. Styrningen inom 
Svenska Spel kommer att förändras eftersom det är ägaren som i och med kravet ger ett 
uppdrag till företagets styrelse vilket kommer att påverka dess agerande. Tidigare har 
styrningen skett från samhällsavdelningen, idag kallad CSR Public Affairs.  
 
Inom Sveaskog finns en arbetsgrupp som arbetar med GRI, och hållbarhetsredovisningen, där 
styrelsen är ansvarig och även skriver under själva redovisningen. Vidare har VDn ett stort 
ansvar och är inblandad i arbetet. I arbetsgruppen sitter, chefen för miljö- och socialt ansvar, 
personalchefen, informationschefen, chefscontrollern, inköpschefen, finanschefen, 
redovisningschefen samt en person från informationsavdelningen.  
 
I fråga om nya rutiner, samt styrningen av dessa, inom SJ är det styrgruppen som har störst 
inflytande där främst kommunikations- samt ekonomidirektören ingår. Vidare har SJs VD det 
yttersta ansvaret när det handlar om beslut som påverkar hållbarhetsredovisningens arbete. 
Dessutom finns en ledningsgrupp, eller styrelse, som har hand om alla viktiga bolagsbeslut. 
Styrningen inom Posten, angående nya rutiner, sker inom Koncernkommunikationen i 
företaget, där en person sköter ägardialogen samt är den vägledande externa aktörernas 
kontaktperson. 
 
Planering 
Beträffande planeringen inom LKAB finns för tillfället ej några konkreta handlingsplaner 
eftersom de inte har nått så långt än i arbetet med riktlinjerna. Rolf Johansson tror att 
handlingsplaner är något som kommer att uppstå under projektarbetet som nu pågår. Han 
förutspår att det inom sex månader kommer att finnas handlingsplaner eftersom det då finns 
intressentdialoger samt mer klara roller i företaget.  Någon budget har inte försökts skapas 
angående implementeringsprocessen, då han anser att det är för tidigt för LKAB att bedöma 
vad GRI kommer att medföra resursmässigt. Budgetar och arbetsbeskrivningar, tydliga 
sådana, kommer förmodligen att upprättas under år 2009.    
 
Svenska Spel har upprättat handlingsplaner för arbetet, som innefattar aktiviteter för att uppnå 
de uppsatta målen för verksamheten. Företaget har även utvecklat och arbetat mycket med en 
budget eftersom denna, såsom målen, måste fördelas på företaget och dessa finns även med i 
varje anställds arbetsbeskrivning. För att integrera handlingsplanerna använder Svenska Spel 
workshops, där de anställt en person som drivit just denna process. I dessa workshops, med 
koncernledningen, ställs mål upp för året. Dessutom förekommer diskussioner inom varje 
affärsområdesledning om handlingsplanerna krävt några specifika utmaningar, vilket då kan 
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leda fram till nya målsättningar. Det är varje affärsområdeslednings ansvar att arbetet kring 
detta fungerar väl och dessutom äger undersökningar rum, vad gäller medarbetarnas 
upplevelser.  
 
Sveaskog har en budget som ej har anpassats efter kravet men arbetet kring eventuella 
revideringar finns dock och en budget förväntas vara anpassad efter vad riktlinjerna kräver år 
2009.  I dagsläget finns arbetsbeskrivningar för Sara Vikman på Stab Information, där arbetet 
med GRI och hållbarhetsredovisning är tydliggjord. Handlingsplaner för höstens fortsatta 
arbete tas fram i samarbete med en rådgivare och ska finnas klara i juni. Integrering av GRI 
sker delvis utifrån visionsmöten med medarbetarna och hur fortsatt arbete ska integreras tas 
ställning till inom företaget i juni. SJ förklarar att inga faktiska handlingsplaner har funnits 
utan en mer välfungerande process som fått arbetet att falla på plats.  
 
Inom Posten existerar ej någon CSR-avdelning, varför det inte finns någon budget som är 
förbunden med detta. Däremot finns i företaget en central budget för att ta fram 
hållbarhetsredovisningen. Det finns även planer inom det traditionella årsredovisningsarbetet, 
planer och utveckling inom miljöarbetet samt planer beträffande medarbetarperspektivet. 
Handlingsplanerna som läggs upp inom Posten är en balans mellan hållbarhetsredovisningen, 
företagets strategiska planeringsprocess samt den planerings- och uppföljningsprocess som 
gäller för tre år framåt. Integreringen av dessa handlingsplaner sker genom användning av ett 
balanserat styrkort. VD:ns arbete utgör även en betydande del i formuleringen av planer då 
arbetet utgår från denne, går vidare ner i företaget och sedan upp igen vilket slutligen leder till 
att en affärsplan uppstår. Det finns således ingen särskild hållbarhetsplanering då denna finns 
integrerad i företagets totala verksamhets- och affärsplaner. Vattenfall har skapat 
handlingsplaner för arbetet med hållbarhetsredovisningen, och GRI, sedan införandet med 
många anställda involverade. 
 
Kommunikation 
Inom LKAB är det kommunikations- samt informationsavdelningen som får den mest 
påtagliga rollen i arbetet kring implementeringen av riktlinjerna. Rolf Johansson säger att 
dessa avdelningar blir viktiga då det handlar om att förmedla hållbarhetsfrågor både externt 
och internt. LKAB planerar att kommunicera riktlinjerna internt genom att använda 
informationsmöten, interna tidningar samt företagets intranät. För att sprida kunskap inom 
Svenska Spel, om riktlinjerna, används företagets intranät i hög grad samt utbildning, 
konferenser och möten. Det är viktigt för Svenska Spel att få de anställda att engagera sig i 
arbetet kring hållbarhetsfrågor som exempelvis spelansvar och miljö. På Sveaskog 
förekommer heldagsövningar, bland annat mellan VD och chef för miljö och socialt ansvar. 
Det inträffar även medarbetsträffar, utbildningar samt möten och det kommer även att äga 
rum ytterligare utbildningspass och spridning av information om riktlinjerna, bland annat via 
företagets tidning, genom intranätet och från cheferna.   
 
Hos SJ skickas hållbarhetsredovisningarna hem till samtliga medarbetare, vilka även har 
kunnat nå information gällande riktlinjerna via företagets intranät samt i personaltidningen. 
Inom Posten har ingen utbildning behövts för de anställda gällande detta. Kommunikationen 
på Posten anses fungera bra men för att kunna kommunicera på ett bra sätt, för att undvika 
frågetecken, anser de vara viktigt att förankra hållbarhetsredovisningen till det 
bakomliggande. Med kravets hjälp blir detta lättare och mer bred information nås. Hittills har 
chefer på koncernnivå fått bra information om motiv bakom kravet, nytta, värde samt 
förutsättningar gällande det. De anställda på Posten får information om riktlinjerna genom att 
hållbarhetsredovisningen skickas hem till de anställda. Publikationen av Vattenfalls 
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hållbarhetsredovisning skickas ut till medarbetarna i företaget och dessutom publiceras 
beskrivningar i dess interna tidningar. Regelbundna möten äger rum både inom den grupp 
som arbetar med hållbarhetsredovisningen samt inom ledningen.     
 
Att verka som föredömen 
LKAB har inte för avsikt att verka som föredömen i hållbarhetsredovisningsarbetet men den 
åsikten kan komma att ändra sig när företaget har kommit längre med arbetet. Svenska Spel 
anses vara världsledande inom CSR-frågorna och när det kommer till spelbranschen ser 
företaget stor skillnad i att redovisa dessa frågor och att leva sitt ansvar. Vad gäller skogsbruk 
vill Sveaskog verka som ett föredöme och uttrycker att de självklart även vill bli duktiga på 
att arbeta utifrån, och redovisa, enligt GRI. Sara Wikman tillägger att de redan nu finner att de 
är duktiga på att föra intressentdialoger. Martin Andersson, på SJ anser att alla företag som 
implementerar kravet kan verka som föredömen för andra företag inklusive SJ som redan 
utvecklat sin hållbarhetsredovisning enligt GRI. Posten låg på en bra nivå, beträffande 
miljöfrågor och personalfrågor, redan innan kravet kom då de bland annat blev mottagare av 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet år 2000. Detta ses som ett bevis på att Posten ligger i framfart 
när det gäller samhällsansvar. Vattenfall hoppas att de kan verka som föredömen vad gäller 
hållbarhetsredovisningen, till stor del på grund av att de har nyttjat GRI under en lång tid, 
vilket inte alla statligt ägda företag har gjort. 
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Kapitel 7   Analys/Resultat 

Detta kapitel är en kartläggning av likheter och skillnader som vi observerat mellan företagen 
i undersökningen. Dessa likheter och skillnader använder vi sedan för att analysera och 
koppla till våra teorikapitel som innehåller information om GRI, drivkrafter, påverkan, 
implementering samt förändring. 

7.1 Information och motiv 
Informationen om kravet på hållbarhetsredovisning som kom i november 2007, har gått ut till 
företagen via Näringsdepartementet. Vad vi förstår, utefter LKABs, Sveaskogs och SJs 
intervju, har ett krav varit på tal en längre tid innan införandet kom. Det vi dock anser vara 
förundrande är att våra undersökningsföretag har olika uppfattningar, i fråga om motivet 
bakom kravet, trots att det borde vara något som alla har fått tydlig information om. Vissa 
framhäver i princip samma saker, men kallar metoderna olika. Exempelvis benämner Svenska 
Spel motivet utifrån Risk management och Sveaskog utifrån ägarstyrning och menar båda två 
att kunskapen om och inseendet inom verksamheten ökar. Postens motiv liknar även dessa två 
nyss nämnda motiven och dessutom överensstämmer framtidsperspektivet med vad Vattenfall 
säger. Vi ser dock inte klart och tydligt ett liktänkande kring kravets motiv utifrån våra 
undersökningsföretags intervjuer. Dessutom menar SJ att de inte känner till motiven utan 
endast spekulerar kring det. 
 
Att motiven till kravet inte är tydligt för våra sex utvalda företag anser vi kan bero på att 
kommunikationen från Regering till de statligt ägda företagen inte har gått fram bra nog. 
Detta kopplas till teorin om metakommunikation, vilket handlar om att problem uppstår i 
kommunikationen mellan två parter i och med att den ena parten har svårighet att tyda 
kommunikationen122. Konversationen om kravet blir så att säga inte vidare nyttig mellan 
regeringen och de statligt ägda företagen. Att informationen gällande detta inte har kommit 
fram i en vidare stor utsträckning från regeringen, Näringsdepartementet, till företagen är ett 
mysterium eftersom kommunikationen både har varit skriftlig och direkt muntlig. Det 
intressanta är att företagen i det stora hela anser sig fått god information. Vi spekulerar därför 
kring möjligheten att företagen själva inte anser motiven bakom kravet vara av stor vikt. Vi 
gör det av anledningen att fyra av företagen sedan innan redovisat enligt de riktlinjer, som 
kravet avser, och själva därför ser egna drivkrafter beträffande att redovisa denna information. 
 

7.2 Drivkrafter till förändring och kravets påverkan 
Den tvingande isomorfismen, som handlar om att organisationen tvingas till att anpassa sig 
efter ett informellt, eller formellt, krav passar i vår studie in på samtliga företag.123 Det går 
dock att skilja på de företag som implementerat GRI innan kravet kom och de som än 
befinner sig i inledningsfasen, och startade sitt arbete hösten 2007. Anpassningen blir mer 
synlig i de två företag, LKAB och Sveaskog, som i och med kravet implementerar GRI men 
isomorfismen blir aktuell på det sätt att hållbarhetsredovisningen inte längre kan ses som en 
frivillig handling inom de resterande fyra företagen. Att handlingsfriheten försvinner kan ses 
som en negativ aspekt från dessa företags perspektiv. Dock anser flera av företagen, som 
redan innan arbetat med GRI, att de får en skjuts framåt och en bekräftelse på sitt nuvarande 
arbete i och med att kravet kom.  

                                                 
122 Echeverri, P., & Edvardsson, B., (2002), s. 224-225 
123 DiMaggio P., & Powell W., (1983),  s. 150 



Vilka tänkbara förändringar får kravet på hållbarhetsredovisning för statligt ägda företag och hur kan nya 
rutiner för en sådan implementering skapas? 

 

 51 

 
Synsättet på hållbarhetsredovisning hos de undersökta företagen har antingen klart eller inte 
alls förändrats i och med upprättandet av kravet. Att förändringen inte har skett i mån av olika 
grader, beror till största del av att GRI har varit en befintlig del av hållbarhetsredovisningen 
innan kravet utfärdades i de flesta av företagen. Anledningen till att Svenska Spel, Vattenfall, 
Posten och SJ redan har upprättat hållbarhetsredovisningar enligt GRI är att de redan innan 
kravet har känt av starka intressentkrafter som gett upphov till förändring. Företagen har 
dessutom uppfattat GRI som den enda och rätta metoden att kunna tillfredställa deras 
intressenters behov. De fyra företag som redan implementerat detta förklarar att intressenterna 
och trovärdigheten är deras största drivkraft att redovisa hållbarhet och att hållbarhetsfrågor 
alltid har varit något som legat i fokus i deras verksamhet. Dessa företag producerar varor, 
eller levererar tjänster, som påverkar samhället på många sätt och eftersom svenska folket i 
första hand är deras ägare, blir genomlysningen alltid stor av dessa företag.  
 
Av deras intressentmedvetenhet kan sägas att de, för att inte tappa för stort förtroende hos 
samhället och det svenska folket, alltid ser till att vara på sin vakt och vill veta vad deras 
intressenter kräver. Detta kan kopplas till intressentteorin i den utsträckning att ju fler 
intressenter företaget påverkar, genom sina handlingar, desto större inverkan får 
intressenterna som kollektiv på företaget124. De fyra företagen har inte enbart känt av 
intressentdrivkrafterna utan även kunnat genomföra en planerad förändring för att kunna 
upprätta en hållbarhetsredovisning, vilket skedde enligt GRI, innan kravet gällande 
riktlinjerna upprättades. I och med att de har kunnat kartlägga vilka drivkrafter de står inför, 
och vetat vad som behöver förändras, har genomförandet av förändringen kunnat ske på bästa 
möjliga sätt125.  
 
LKAB och Sveaskog som förklarar att synsättet har förändrats, har ej redovisat enligt GRI 
tidigare. De har, även de, sina intressenter som den starkaste drivkraften till att 
hållbarhetsredovisa, men påpekar även att kravet om hållbarhetsredovisning är en bidragande 
faktor. I och med att kravet ses som en ytterligare drivkraft sker likaså en planerad förändring 
inom dessa två företag, synligt större än i de övriga fyra, som redan innan genomfört 
implementeringen.  Båda företagen förklarar även att en mycket viktig intressent är deras 
ägare och eftersom företagen är helägda av den svenska staten är också deras ägare det 
svenska folket, vilket i sig blir en väldigt stor intressentgrupp. Många av företagen är väl 
medvetna om att deras ägare är en intressent och ser möjligen det som en självklarhet att 
försöka tillfredställa dennes behov i största möjliga utsträckning. Något som är intressant att 
analysera utifrån detta, är varför de två företagen, LKAB och Sveaskog inte har utvecklat sin 
hållbarhetsredovisning enligt GRI tidigare.  Båda företagen beskriver att de står under samma 
drivkrafter som de resterande företagen samt att de vetat att kravet varit på gång. Några 
orsaker kan exempelvis vara att dessa företag inte är tillräckligt stora för att sätta i gång 
processen självmant, samt att påtryckningarna inom organisationerna inte varit starka nog för 
att påbörja arbetet. Vidare faktorer kan vara att dessa företag inte är i lika stort behov av att 
upplysa intressenter om deras arbete med socialt ansvar som de resterande statligt ägda 
företagen i undersökningen har. De övriga statligt ägda företagen kan ses som mer välkända 
av det svenska folket vilket innebär att LKAB och Sveaskog hamnar mer i skuggan av dessa. 
En annan faktor till varför företagen kan ha väntat med implementeringen är att de velat få 
vägledning och bekräftelse från ägaren, att GRI är en bra metod att tillämpa, när det kommer 
till hållbarhetsredovisningsprocessen.  
 
                                                 
124 King, B., (2008),  s. 21 
125 Jacobsen, D I., (2005), s. 50 
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Ett flertal företag i undersökningen påpekar att en stark drivkraft även är att deras 
hållbarhetsredovisning kan ses som en försiktighetsåtgärd, för att inte något konstigt ska dyka 
upp eller för att kunna visa att det inte finns några skelett i garderoben. Företagen vill inte ses 
som illegitima och på så sätt strävar de alltid efter att visa upp sin bästa sida. Detta kan 
förklaras utifrån den strategiska legitimitet som tilldelas företaget genom olika externa 
krafter126. Företagen i undersökningen ses då skapa sin egen legitimitet genom att ständigt 
sträva efter att uppnå detta. Processen att utveckla GRI år efter år kommer även leda till att de 
statligt ägda företagens hållbarhetsinformation blir mer utförlig för varje gång den publiceras. 
Detta kommer möjligtvis leda till att intressenterna kräver mer utförliga intressentdialoger för 
vart år som går. Företagen måste då vara väl uppdaterade om aktuella problemområden i 
samhället för att kunna tillfredställa intressenterna. Risken finns då att redovisningen skapas 
från ett tillbakablickande, på tidigare redovisad information, när företagen inte hinner få fram 
data som är relaterad till de mest aktuella samhällsproblemen vilket även det syftar på 
strategisk legitimitet. 
 
Förutom kravet kan en tendens ses till att företagens verksamhet påverkas av att de tar 
inspiration från andra företag gällande deras hållbarhetsprocesser. Detta går i hand med den 
mimetiska isomorfismen som i vår undersökning innebär att företag tittar på, och härmar, 
andra företags sätt att arbeta med en GRI-process för att underlätta deras egen 
implementering127. I undersökningen visar det sig övervägande att det är vanligt att företagen 
tittar på andras sätt att redovisa och lägga upp sina hållbarhetsfrågor enligt GRI men ej på 
grund av implementeringen av kravet. Detta undantagsvis för LKAB samt Sveaskog som än 
befinner sig i inledningsfasen av implementeringen och som tycker att det är en bra idé att 
titta på andras hållbarhetsredovisningar och drar lärdom av dessa.  Drivkraften i detta 
sammanhang innebär att företagen i undersökningen inte bara kan titta på statligt ägda 
företag, utan även andra privatägda med framgångsrika GRI-processer.  
 
Inget av studiens företagsurval har behövt anställa fler personer med professionell bakgrund 
för att klara av implementeringen av kravet vilket teorin om normativ isomorfism 
innefattar128. Dock använder två tredjedelar av undersökningsföretagen extern hjälp, varav två 
av dem är företag som redovisat enligt GRI innan kravet kom, Posten samt Svenska Spel. Den 
externa hjälpen består av rådgivare eller konsulter vilka fungerar som ett bollplank i deras 
arbete och som på det viset, särskilt gällande LKAB samt Sveaskog, kan göra 
implementeringsprocessen snabbare. Att företagen tar in extern hjälp och influeras av deras 
kunskaper kan ses som att likformigheten ökar.  Den externa hjälpen kan komma från olika 
sorter av experter, beroende på företagens svårigheter med arbetet kring 
hållbarhetsredovisningen, varför influenserna kan komma från olika delar i affärsvärlden. Vi 
ser således att företagen påverkas starkast av att kravet införs, vidare sker möjligen förändring 
i företagen successivt då de tittar på varandras hållbarhetsredovisning och får influenser 
utifrån extern vägledning.   
 
Att GRI nu är ett krav som de statligt ägda företagen måste rätta sig efter, blir även frågan om 
GRI verkligen är det bästa alternativet för ett företag att arbeta mot hållbar utveckling aktuell. 
Enligt de statligt ägda företagen, vi har undersökt, kan sägas att det inte finns någon klar 
uppfattningen om GRI är det bästa alternativet. Upprättandet av kravet går i linje med teorin 
om olika företags institutionaliseringsprocess där rutiner implementeras med anledning av att 
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127 DiMaggio P., & Powell W., (1983),  s. 150 
128 Ibid. s. 150 
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procedurerna är accepterade i samhället och inte för att lösa ett problem mest effektivt129. 
Regeringen har infört kravet och GRI som riktlinjer för att de är de mest accepterade i 
samhället. Vad som kan sägas både till GRI:s och företagens försvar är att riktlinjerna är de 
enda som är utförliga nog när det kommer till hållbarhetsredovisning. Två företag, Svenska 
Spel och SJ, medgav att de hade implementerat riktlinjerna i företaget även om det inte hade 
upprättats ett krav mot dem och motiveringen var att det anses vara det mest fungerande sättet 
att arbeta fram en hållbarhetsredovisning efter. Än så länge finns inte, vad vi eller vad våra 
undersökningsföretag vet, någon annan metod än GRI och dess riktlinjer i fråga om att 
upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta stödjer resonemanget om att det är den bästa 
metoden att använda i arbetet mot en hållbar utveckling.  

7.2  Arbetet mot förändring 
Det är möjligt att iaktta att företagen i undersökningen arbetar utifrån liknande sätt när de tar 
fram en hållbarhetsredovisning. De företag som redan idag har en välfungerande process för 
hållbarhetsredovisning, enligt GRI, är Posten, SJ, Svenska Spel och Vattenfall. Dessa företag 
arbetar alla utifrån mål och policys som finns inrättade för de tre huvuddelarna, miljö, 
ekonomiskt och socialt ansvar. För varje del av hållbarhetsredovisningen inom företagen, har 
interna mål satts upp och dessa följs och utvärderas av dem själva. De fyra företagen är därför 
väl förberedda när det gäller kravet på hållbarhetsredovisning enligt GRI och är i och med det 
inte tvungna att förändra sin verksamhet för att anpassa sig. Struktur och kontroll, att få 
människor i verksamheten att sträva mot samma mål, är viktigt för en implementering och 
företagen ses som välutvecklade inom detta område130. 
 
De företag som uttryckt att de, i och med kravet, ska strukturera upp arbetet med riktlinjerna 
har även beslutat att arbeta utifrån de tre olika huvuddelarna och därifrån skapa nätverk av 
personer arbetandes med frågor som rör varje område. Att företagen skapat grupper som 
arbetar specifikt, med implementeringen av GRI går i linje med att en planerad förändring ska 
ske i ett samspel mellan gruppmedlemmar131. Sveaskog uttryckte att arbetet med 
hållbarhetsredovisningen inte skedde i en formell grupp men att implementeringen av GRI 
består av en grupp som innehåller ledande personer från samtliga dimensioner inom miljö, 
ekonomiskt och socialt ansvar. Samtliga delar hade utarbetade mål som är beslutade av 
styrelsen. LKAB som också befinner sig i det inledande arbetet, att implementera riktlinjerna, 
har även skapat en styrgrupp samt en arbetsgrupp med utgångspunkt från de tre huvuddelarna. 
De har tagit hjälp av extern vägledning för att strukturera upp arbetet vilket även har fått dem 
att utvidga sin intressentdialog. Både LKAB och Sveaskog ligger med hänsyn till detta helt i 
linje med vad GRI anser att ett företags arbetsteam bör bestå av i 
implementeringsprocessen132. 

7.2.2 Förändring i styrning 
Styrningen av hållbarhetsredovisningen inom samtliga företag förändras i och med det införda 
kravet vilket påpekades under intervjuerna. Tidigare har företagen frivilligt bestämt om de 
ska, samt hur de ska, upprätta en hållbarhetsredovisning inom företaget, där VDn och 
ledningen är de som har bestämt förutsättningarna för arbetet och hur det ska ske. Nu kommer 
istället styrningen komma från ägaren som beslutar att företagen ska upprätta en 
hållbarhetsredovisning samt ger information om hur den ska utformas. Utifrån teorin om den 
klassiska styrningsmodellen går nu VDn i företaget från beslutfattarrollen till 
                                                 
129 Meyer, J W., & Rowan B, (1977), s. 345 
130 Flamholtz, E. G., (1996), s. 1-2 
131 Adams, C., & McNicholas P., (2007), s. 385-387 
132 Andrews, O., (2002), s. 6 
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verkställarrollen133. Detta faktum kan innebära problem i och med att VDn kanske ser att 
andra saker ska prioriteras i företaget och inte anser att processen med 
hållbarhetsredovisningen är en viktig del i företagets vardag för tillfället.  
 
Processen med hållbarhetsredovisningen kan ta uppemot ett år att genomföra, speciellt om 
företaget inte arbetat utifrån en GRI-process innan. Det är därför i högsta grad viktigt att låta 
processen utvecklas inom företaget genom att tillsätta rätt resurser. Om VDn inte vägleder 
sina medarbetare i processen kan det medföra att de inte känner sig motiverade och då inte 
klarar av att genomgå processen, samt framställandet, av en hållbarhetsredovisning enligt 
GRI. VDn blir en viktig komponent i arbetet att försöka anpassa styrningen inom företaget 
utifrån den direkta styrningen från ägaren. De flesta företagen i undersökningen uttrycker att 
det är väldigt viktig att företagets VD är med och stöttar arbetet med hållbarhetsredovisningen 
eftersom det är den personen som står ytterst ansvarig. Utifrån GRI:s riktlinjer kopplas detta 
också som en viktig aspekt eftersom VDn ska inleda hållbarhetsredovisningen med ord som är 
relaterade till hur arbetet med denna har gått. 
 
Något som kan bli en kritisk utgångspunkt är att GRI:s riktlinjer ständigt är under utveckling 
och förnyelse samt att riktlinjerna kan uppnås genom olika tillämpningsnivåer. Företagen 
befinner sig i och med detta alltid i en pågående process och deras interna mål och styrning 
kan ändras under tidens gång. Detta beskrivs som en av de fyra kritiska dimensionerna inom 
styrning134. Detta var också något som vissa företag förklarade då de menade att kravet i sig 
inte gav någon förändring i arbetssättet. Dock kunde både arbetssättet och resursanskaffandet 
komma att förändras genom uppdateringar av riktlinjerna och genom arbetet att försöka nå 
högre nivåer av GRI. Företagen bör vara medvetna om detta eftersom det kan leda till olika 
målsättningar inom de olika huvuddelarna. Olika målsättningar kan leda till att en del, i 
hållbarhetsredovisningen, blir mer uppmärksammad än andra beroende på vilka problem som 
är aktuella. Målsättningar kan även komma att ställa till problem gällande de olika 
tillämpningsnivåerna inom GRI. Detta på grund av att tillämpningsnivåerna kan leda till 
motstridigheter mellan olika avdelningar, då en del av dem kan bli den avgörande i processen 
att nå en högre nivå inom GRI. Om den dimensionen misslyckas, att ta fram en utförlig del till 
redovisningen, och företaget då inte uppnår en högre nivå kan det bidra till att missnöje sprids 
inom övriga huvuddelar och att allt deras arbete därmed känns förgäves.   

7.2.3 Förändring i planering 
Vad som är viktigt för förändringen i sin helhet är planeringen och dess process. De sex 
undersökta företag har i olika utsträckningar framställda handlingsplaner för arbetet kring 
GRI och implementeringen av riktlinjerna. LKAB och Sveaskog har ännu ej kommit igång 
med sina planer och strategier i någon högre grad men arbetet kring detta väntas öka mer och 
mer under år 2009. De planerar att lägga upp handlingsplaner, arbetsbeskrivningar och 
budgetar för implementeringsarbetet vilket också är viktigt för att en planerad förändring kan 
genomföras som nu kravet medför för dessa två företag135. LKAB avser även att se till 
kritiska skeden som kan uppstå vilket ses som ett steg i planeringsprocessen och underlättar 
implementeringen för företaget136.  Beträffande Sveaskog använder de sig av rådgivare i 
arbetet kring de nya rutiner som implementeringen innefattar, vad gäller planering i nuet och i 
framtiden. Sveaskog kommer att integrera planerna med hjälp av visionsmöten samt 
intressentdialoger medan LKAB inte har kommit så långt än i integreringsfasen.   
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De resterande fyra företagen, har svarat på frågan utefter implementeringen av deras GRI-
process och inte med utgångspunkt i kravet. Vi förstår ändå av deras olika svar att 
planeringsprocessen är av stor vikt för att arbeta med deras nuvarande GRI-process. SJ skiljer 
sig från mängden eftersom de ej har några egentliga handlingsplaner utan istället arbetar 
utifrån en process som får arbetet att fungera. Svenska Spel, Posten samt Vattenfall däremot 
har en utförlig planeringsprocess med välformulerade strategier som handlingsplaner och 
aktiviteter för att uppnå företagens mål, vilket teorin anger som effektiva medel137. Budgetar 
och arbetsbeskrivningar, sätts upp för olika delar i företaget och är även en viktig del av 
företagets planeringsprocess beträffande riktlinjerna.  
 
Integreringen av handlingsplanerna, inom företagen, sker på olika sätt, med workshops inom 
Svenska Spel, och med ett balanserat styrkort inom Posten. Dessa metoder anser vi erbjuder 
goda möjligheter till företagen eftersom medarbetarna får en stor roll i arbetet vilket är viktigt 
i planeringsprocessen. Svenska Spel och Posten har även utvärderingar av de anställdas 
upplevelser vilket enligt teorin ökar trovärdigheten för kommunikationens framgång som vi 
diskuterat tidigare 138. Beträffande Postens hållbarhetsredovisning är den integrerad med övrig 
ordinarie redovisning i företaget. Det kan, på grund av detta, ses som en svårighet för 
medarbetarna att få en helhet över arbetet med GRI eftersom de möjligen inte får en total och 
klar bild över riktlinjerna samt arbetet med dem. Detta kompenseras av att företaget innehar 
en god process i fråga om uppsättandet av planer gällande hållbarhetsredovisningen. 
Processen går igenom hela Posten vertikalt, vilket vi anser påverkar kommunikationen 
positivt i en stor utsträckning eftersom bilden över arbetet blir allt mer klar 
 
Förutom SJ har således samtliga företagen strukturerade och klara handlingsplaner i den 
utsträckning att implementeringen är påbörjad inom företaget. I och med att integreringsfasen 
är strukturerad och bestämd ser vi att den främst är av formell natur, inom tre av företagen 
och blir än mer djupare inom Svenska Spel och Posten eftersom uppföljning av 
planeringsprocessen där sker139. Vi ser positivt på Sveaskogs och LKABs utveckling att 
framställa handlingsplaner av olika slag och att sätta dessa planer i spel. Sveaskog har, som 
ovan nämnt, tänkt använda visionsmöten samt intressentdialoger vilket vi ser som bra metoder 
till att även öka kommunikationsmöjligheterna och kunskaperna kring riktlinjerna. När 
medarbetarna får medverka i arbetet möjliggör det till att de kan känna en större gemenskap 
och delaktighet. 
 
Strategierna att lägga upp planer, är för LKAB och Sveaskog helt annorlunda i och med 
införandet av kravet eftersom de måste starta en implementeringsprocess. Hinder som 
företagen möter på vägen kommer omfatta saker som är relaterat till förändringsprocessen. 
LKAB har främst uttryckt att kommunikationen inneburit flest hinder medan Sveaskog har 
sett problem gällande rapporteringsfunktioner och deras applicerbarhet. De fyra företagen 
som idag har en fungerande GRI-process kan ses ha avsedda strategier som innefattar att 
skapa en hållbarhetsredovisning med GRI och att ha denna klar i samband med 
årsredovisningens publicering. När kravet infördes påverkade detta självklart även de fyra 
företagens redan avsedda strategier. Påverkan skapar hinder som utifrån teorin kan kopplas 
samman med uppdykande strategi140. Dessa hinder förklarar bland annat Vattenfall, som anser 
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att tidsaspekten är ett problem, eftersom företaget har en del interna rutiner som är 
senarelagda än den deadline som satts för hållbarhetsredovisningen. 
 
SJ talar om problem att tolka och definiera GRI:s riktlinjer vilket kan ses som ett hinder som 
ständigt dyker upp då riktlinjerna uppdateras och ibland får ny utformning. För att företaget 
även ska kunna presentera ny data måste de kunna tyda och förstå nya indikatorer. I och med 
att företagen är medvetna om dessa hinder måste planeringen på ett eller annat vis ha 
påverkats och inneburit ett behov av nya strategier vilket i sig även innefattar ett ökat lärande 
eftersom medvetenheten finns där. Planeringen för företagen har således inneburit att avsedda 
samt uppdykande strategier har blandats, vilket i teorin innebär en bra kombination av 
strategier i och med planeringsprocessen141.   

7.2.3 Förändring i kommunikation 
Vad gäller kommunikation, för att ge medarbetare i organisationen god information om 
handlingsprinciper och uppdrag etcetera, ser vi tydligt att undersökningsföretagen lägger stor 
vikt på detta. Vi ser klart av intervjuernas resultat att företagens kommunikationsarbete är 
mycket omfattande, att företagen anser att det är något som ska läggas stor vikt på, i fråga om 
arbetet med GRI:s riktlinjer. Dessutom har kravet blivit positivt mottaget inom samtliga 
företag vilket även det kan indikera på att informationsspridningen, formellt och informellt, 
har varit god och ej misslyckande till medarbetarna. Detta omfattande kommunikationsarbete 
överensstämmer med det första målet i teorin beträffande kommunikationen, att medarbetarna 
får information om hur de ska handla i implementringen142. Att företagen har ett så pass 
omfattande kommunikationsarbete beror på att de är stora organisationer och att det därför är 
en nödvändig del i ett förändringsarbete. Vi tolkar att de hade en god intern kommunikation 
redan innan dess att hållbarhetsredovisning fanns som ett begrepp, för att företagen är så stora 
och därmed behöver ha en god intern kommunikation. På grund av detta blir det lättare för 
företagen att integrera kommunikationsarbetet som är nödvändigt vid implementeringen av 
GRI, i de interna kanalerna. Nyttan med kommunikationen handlar bland annat även om att 
företagen ska få en helhetsbild, och skapa acceptans hos de anställda, vilket bidrar till att ett 
samspel mellan dem uppstår och därmed underlättar arbetet med hållbarhetsredovisningen. 
Detta är viktigt för att olika avdelningar ska kunna samarbeta och komma överens vilket hör 
samman med kommunikationens andra mål i teorin, att skapa gemenskap143. Vi ser alltså att 
en övervägande del av företagen anser att arbetet med riktlinjerna i stor utsträckning handlar 
om att få kommunikationen i företaget att fungera. 
 
LKAB och Sveaskog har en struktur liknande den som beskrivits ovan, men det går att se 
skillnader, jämfört med de övriga fyra företagen eftersom de befinner sig i en annan fas av 
arbetet. De fyra företag som kommit en bit i sitt arbete har sedan länge använt 
kommunikationen som en viktig del i arbetet med GRI:s riktlinjer. De har utnyttjat och 
använder kontinuerligt sina formella kommunikationsmedel som intranät, utbildningar, möten 
och konferenser, medan Sveaskog och LKAB lägger stor vikt på att använda och utveckla 
dessa medel i nuet, i sitt inledande projektarbete, och därmed kommer att behöva arbeta och 
förbättra kommunikationsprocessen ytterligare. För Svenska Spel, SJ, Posten och Vattenfall är 
således kommunikationsprocessen lika viktigt i deras arbete med GRI-arbetet som för LKAB 
och Sveaskog, men skillnaden är att den inte är vidare aktuell i och med implementeringen av 
kravet i sig. Förutom de exempel vi nämnde ovan används även interna tidningar, övningar 
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samt hemskick av hållbarhetsredovisningen till de anställda som även de yrkar på god 
informationsspridning. 
 
När kommunikationens första mål appliceras på riktlinjerna och dess implementering, tittar vi 
utifrån teorin bland annat på förändringens motiv och medarbetares oroligheter. Det kan 
exempelvis handla om informationens förståelighet för medarbetarna samt om informationen 
kom i rätt tid. När vi tidigare reflekterade kring informationen om kravet visade vi på att den 
kom i god tid till företagen från Näringsdepartementet, vad vi förstår via muntlig och skriftlig 
kontakt. Sedan den informationen kom till företagen har ovanstående formella 
kommunikationsmedel använts för att sprida informationen vidare till de anställda. Gällande 
förändringens motiv, eller kravets motiv i vårt fall, har vi tolkat detta tidigare beträffande att 
företagen har olika uppfattningar kring detta. De respondenter vi har pratat med, har inskaffat 
god kunskap om GRI, kravet samt hållbarhetsredovisningen. Därför finns möjligheten att 
även de resterande medarbetarna som arbetar med detta har fått samma kunskap genom den 
välfungerande interna kommunikationen.  
 
Det andra målet med kommunikation, som är nära relaterat till det första målet, handlar om att 
skapa gemenskap i gruppen mellan medarbetarna. Hållbarhetsarbetet innefattar många olika 
delar i företaget vilket kräver att gemenskapen mellan medarbetarna måste infinnas. Ett 
skapande av gemenskap tycker vi samtliga företag i undersökningen uppnår genom sina 
formella kommunikationsmedel då medarbetarna får ta del av information relaterat till 
hållbarhetsarbetet. I implementeringsfasen av riktlinjerna, som två av företagen i 
undersökningen nu inleder, ses detta i första hand som ett sätt att få medarbetarna att förstå 
varför företagen nu ska arbetet utifrån detta. Inom de resterande fyra företagen, som arbetar 
på en högre nivå, ses de formella kommunikationsmedlen mer behålla motivationen och 
sträva efter att skapa gemenskap. I och med att många formella kommunikationsmedel 
används blir informationen omfattande. Därför ses dessa två mål som applicerbara på 
förändringsprocessens olika skede, främst under förändringens gång men även efter 
företagens förändrade rutiner, vilket även teorin förklarar144. Detta får våra fyra företag, som 
redan innan kravet kom arbetat med GRI, att även de jämföras enligt denna 
kommunikationsteori. Vi ser därför att samtliga företagen har en god intern kommunikation, 
utifrån begreppets två mål, främst i processen att implementera kravet gällande GRI och dess 
riktlinjer men även i det nuvarande arbetet.  

7.4 Avslutande analys 
Som avslutande analys vill vi diskutera i vilken utsträckning företagen förändrar andra 
företags syn på hållbarhetsredovisning och deras sätt att arbeta. Samtliga företag, förutom ett, 
har förhoppning om att verka som föredömen inom hållbarhetsarbetet. Kravets införelse har 
lett till att hållbarhetsredovisningen enligt GRI:s riktlinjer har fått en stor roll inom två av de 
sex företagen eftersom de ej arbetat med detta tidigare. De resterande fyra företagen är mer 
erfarna kring GRI varför arbetet inte blir lika omfattande för dessa, förutom att nivån möjligen 
höjs på deras arbete till en viss del. Den övervägande delen av de intervjuade företagen 
kommer att fungera som föredömen för andra statligt ägda företag, på samma sätt som för 
privatägda, i den utsträckning de inte redan redovisar enligt GRI.  
 
Ett av de undersökta företagen nämner att konkurrensfördelar är en av drivkrafterna som 
företaget känner till för att upprätta hållbarhetsredovisningar. Detta får oss att tänka på de 
konkurrenter som ej är statligt ägda och som därmed inte nödvändigtvis redovisar ett arbete 

                                                 
144 Wim, J. L. E., (2005). s 131-133 
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som detta idag . Vi ser därför en möjlighet för våra undersökningsföretag, och för övriga 
företag som faller inom ramen för kravet, att skaffa sig konkurrensfördelar jämte andra 
företag i landet och i utlandet. Tillsammans med den ökade omfattningen kring hållbart 
tänkande i allmänhet i världen, blir kravet en ledande faktor till ett ökat medvetande bland 
statligt ägda företag vilket vi tror kommer leda till att privatägda företag följer efter i samma 
fotspår.  
 
Riktlinjerna är applicerbara på företag oavsett bransch, storlek och stationering. I takt med att 
fler och fler företag vill ha riktlinjer när de ska arbeta fram en hållbarhetsredovisning kan 
även andra organisationer göra ett försök att utveckla egna riktlinjer. I och med att begreppet 
är nytt och att många företag är ovana att arbeta med det, kan det finnas ett behov av att kunna 
applicera riktlinjer skräddarsydda för enskilda företag. Detta kan i framtiden bli ett koncept 
där olika organisationer kan ta fram riktlinjer för ett enskilt företag och med det även erbjuda 
personlig hjälp att applicera dessa. Detta blir dock inte möjligt för de statligt ägda företagen 
eftersom de står under krav om att använda GRI. Kravet om GRI kan utifrån detta perspektiv 
ses som en någorlunda kortsiktig lösning då regeringen möjligtvis i första hand vill visa 
omvärlden att de statligt ägda företagen kan redovisa hållbar utveckling.    
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Kapitel 8  Slutdiskussion 
 
För att få ett meningsfullt avslut av uppsatsen presenterar vi i följande kapitel slutsatserna 
utifrån studiens problemformulering och syfte. Vi ämnar även ge förslag på studiens 
användande och fortsatt forskning.   

8.1 Påverkan, implementering och förändring 
Vi har genom studien kunnat konstatera att kravets påverkan visade sig vara övervägande 
svag hos majoriteten av de statligt ägda företagen. Synsättet på hållbarhetsredovisning 
förändras endast märkbart inom två av företagen, i och med kravet, medan de resterande fyra 
företagens synsätt är detsamma som det var redan innan kravet. Även om två företags synsätt 
har förändrats, har samtliga företag vi undersökt haft samma drivkrafter beträffande att 
redovisa hållbar utveckling, vilket i fyra företag innefattar att GRI:s riktlinjer har nyttjats. De 
övriga två har dock inte satt igång GRI-arbetet självmant, utan det var på grund av kravet som 
de leddes till att redovisa utifrån detta, vilket skiljer de två företagen från de övriga fyra. 

Genom att företagen i studien står under påverkan av kravet, har vi kunnat konstatera att de 
blir mer liktänkande, oberoende av om en förändring sker eller inte. Vi har sett att även om 
synsättet inte förändras skapar företagen rutiner som gör att de blir mer lika, i och med kravet. 
Dessa rutiner innefattar att ta inspiration från andra företags hållbarhetsredovisningar samt att 
ta hjälp av externa rådgivare eller konsulter. 

I implementering av nya rutiner ser övervägande delen av företagen att det inte skapas några 
nya rutiner eftersom de anser sig ha en redan fungerande GRI-process när de tar fram sin 
hållbarhetsredovisning. Inom de övriga företagen, LKAB och Sveaskog, sker implementering 
av GRI:s riktlinjer i och med kravets upprättande. Vi kan konstatera att de två företagen har 
resurser för att klara av implementeringen men måste omstrukturera och bilda nätverk mellan 
de centrala delarna i företaget och få dem att samarbeta. Viktiga element, enligt teorin, i en 
förändringsprocess är kommunikation, styrning och planering vilket vi ser att företagen är 
medvetna om i skapandet av nya rutiner. Båda företagen beskrev att de har eller planerar att 
fokusera på dessa element då de förstått att de behöver använda dem i deras 
förändringsprocess. För de fyra företag som redan arbetar med en GRI-process var även dessa 
tre komponenter viktiga i framställandet av hållbarhetsredovisningen. Det bevisar att de tre 
elementen inte bara är viktiga i och med förändringsfasen utan även i senare skeden av en 
fungerande GRI-process.  

Det går att förstå från studien att arbetet med implementeringen av GRI, oavsett om det beror 
på kravet eller ej, innefattar ett arbete i grupp med VDn som en viktig utgångspunkt, för att 
arbetet ska fungera. VDn är företagets ansikte utåt när det kommer till företagets arbete med 
hållbarhetsredovisningen, vilket gör att denne person blir ytterst viktig i det interna arbetet att 
framställa den. I bildandet av grupper inom företagen såg vi, utifrån studien, att arbetet 
vanligen utgår från fyra olika avdelningar, kommunikation och information, ekonomi och 
finans, personal samt miljö. En blandning av medarbetare från dessa olika delar i företaget 
bidrar till god kunskap samt att de tre ansvarsområdena inom hållbarhetsredovisningen 
representeras.    

Företagen nyttjar många olika sätt att informera medarbetarna i organisationen om handlingar 
och händelser och de har en välfungerande intern kommunikation vilket även har utvecklats i 
och med företagens planeringsprocesser. Informationen till de anställda, gällande 
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implementeringsarbetet, har varit stark med många olika sätt att förankra förändringen, i den 
mån den sker, i företagen exempelvis genom möten och seminarier. Styrningen har gått från 
regeringen, Näringsdepartementet, till de statligt ägda företagen och förändringen hos den 
övervägande delen av företagen ligger i att handlingsfriheten inte längre existerar vad gäller 
att redovisa hållbart arbete.  

Det är möjligt, att från undersökningen utmärka, att en förändring inte nödvändigtvis infinner 
sig i de statligt ägda företagen i och med av kravet på hållbarhetsredovisning.  Förändringen 
sker i den mån företagen påverkas av kravet, beroende på om de redovisat enligt GRI tidigare. 
GRI är inte en ny företeelse, men kravet är, varför vissa företag innan nyttjat dess riktlinjer i 
ett antal år. I vår studie var fyra av sex företag involverade i arbetet sedan en tid tillbaka 
varför implementeringen av arbetet ej innebär en egentlig förändring för dessa utan mer en 
utveckling. De ser inte behovet av ökad styrning, planering eller kommunikation på grund av 
regeringens krav. Kravet ses för dessa mer som att deras arbetssätt styrks då upprättandet av 
kravet blir en bekräftelse på att de gör något bra.  De övriga två företagen har, som vi förstår, 
upprättat hållbarhetsredovisningar, men befinner sig nu, sedan november 2007, i 
inledningsfasen i fråga om att implementera GRI. 

För att sammanfatta de tänkbara förändringar som kravet medför, för de statligt ägda 
företagen, ser vi att de i första hand beror på om GRI innan självmant har använts i arbetet 
med framställandet av hållbarhetsredovisningen inom företagen. I de fall där GRI ger upphov 
till förändringar ser vi utifrån studien tydliga tecken på att både synsätt och arbetssätt blir 
berörda. Utifrån detta kan vi se att de nya rutinerna består av att först utse en central grupp 
som arbetar direkt med att implementera riktlinjerna. Inom grupperna ska roller utses för vem 
som gör vad, och mål även sättas upp för vad företaget ska åstadkomma. Handlingsplaner 
upprättas för att nå målen och vidare behövs även kommunikationen för att sprida arbetet och 
få olika avdelningar i företaget att samspela.        

Regeringen upprättar ett krav och meddelar omvärlden om att de, i och med detta, kan se på 
de statligt ägda företagen med nya ögon eftersom dessa kommer att utveckla bättre 
hållbarhetsredovisningar. Vi kan utifrån studien säga att det inte kommer ske någon större 
förändring av företagens hållbarhetsredovisningar och omvärlden blir då i den mån upplysta 
om något som inte kommer att ske. Hos företagen, där förändringen är uppenbar blir dock 
kravet en korrekt upplysning om utvecklingen av hållbarhetsredovisningarna och synlig för 
omvärlden. Utifrån detta resonemang förklaras uppsatsens titel, kejsarens nya kläder?.   

8.2 Studiens bidrag 
Gällande studien i allmänhet, ser vi möjligheten att den kan bidra med följande:   
 

• Regeringen skulle kunna nyttja vår studie, för att kunna få förståelse för vad som 
behövs när de statligt ägda företagen ska implementera GRI. Regeringen kan genom 
att titta på företagens problem förbättra, samt göra förtydliganden, beträffande 
exempelvis utgivandet av skrifter och lagar eller beträffande kommunikationen till 
företagen samt ta fram olika hjälpmedel för att underlätta arbetet med GRI.  

• Övriga statligt ägda företag kan ta hjälp av studien för att se hur 
implementeringsprocessen utvecklas och genomförs, i den mån att en förändring sker. 
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8.3 Vidare forskning 
Hållbarhetsredovisning, som är ett relativt nytt begrepp, innebär en mängd utgångspunkter 
och utgångsvinklar varför vi tror att den framtida forskningen innebär stora möjligheter. 
Intresset kring denna typ av redovisning, som skiljer sig från den ordinarie finansiella, anser 
vi vara mycket stor bland företagen och vi tror att GRI-arbetet kommer att utvecklas, inte 
minst under de närmsta åren på grund av att kravet befinner sig i sin inledningsfas. Aktuella 
ämnen som miljö, etik samt sociala förhållanden intresserar folk, och inte minst utifrån hur 
företagen sköter sitt arbete inom detta, varför trycket på privatägda företag förmodligen 
kommer att öka vad gäller att upprätta denna typ av redovisning. Ett exempel på vidare 
forskning skulle kunna vara att titta på likheter och skillnader gällande hur de statligt ägda 
företagens olika hållbarhetsredovisningar ser ut i färdig form genom att göra en jämförelse 
och analysera deras innehåll. Konkurrensen är som sagt något som förmodligen kommer leda 
till att privatägda företag, i en större utsträckning, upprättar hållbarhetsredovisningar enligt 
GRI och att undersöka detta är också något som vore intressant. En tänkvärd studie är därför 
att undersöka till vilken grad privata företag, i samma branscher som de statligt ägda 
företagen, kommer att påverkas och vilja redovisa enligt GRI i framtiden.  
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Kapitel 9  Studiens vetenskaplighet 
 
Redogörelsen i detta kapitel bygger på att framvisa vår studies vetenskaplighet utifrån 
rekommenderade sanningskriterier för kvalitativa forskningsstudier. 

9.1 Kvalitativa sanningskriterier 
Vid kvalitativa studier rekommenderar somliga författare att andra kriterier än de som ingår i 
de kvantitativa ska användas. Dessa kriterier lägger inte särskilt stor vikt på mätning, vilket 
kriterier för kvantitativa studier gör och detta är den främsta skillnaden mellan de olika 
kriterierna inom kvantitativa och kvalitativa studier. I grunden är således de olika 
begreppsförklaringarna inte vidare annorlunda, förutom just detta.145   
 
Validitet, replikation samt reliabilitet är kriterierna som den kvantitativa undersökningen 
kopplas samman med medan alternativen till dessa, som passar in på kvalitativa studier är, 
trovärdighet och äkthet uppdelade på olika underkriterier. Dessa kan bland annat vara 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och bekräfta samt rättvisande 
bild.  

9.1.1 Tillförlitlighet 
Kriteriet tillförlitlighet är motsvarigheten till den kvantitativa studiens interna validitet som 
handlar om överensstämmelse mellan studiens observationer samt begrepp. Tillförlitlighet 
innebär att verkställa forskningen i enlighet med existerande regler samt att resultaten 
rapporteras till de studerade personerna för att dessa ska bekräfta att forskaren på ett korrekt 
sätt uppfattar verkligheten.146  
 
Vi valde att skicka ut intervjumaterialet, som vi skulle använda oss av i studien, för att få 
respons och möjligen åsikter från respondenterna angående vår tolkning av deras svar, för att 
få en korrekt bild av vad de vill framhäva. En övervägande del av respondenterna, fyra av sex, 
gav respons på våra tolkningar och klargjorde vissa delar. Vi ser möjligheten, att genom detta 
agerande, få en mer tillförlitlig studie gällande analysen, resultaten och slutsatsen.   

9.1.2 Överförbarhet 
Vad gäller den kvantitativa studien matchas överförbarheten med den externa validiteten som 
handlar om generalisering av resultaten kan göras med övriga situationer samt sociala miljöer. 
Skillnaden mellan detta och begreppet överförbarhet, som nyttjas vid kvalitativa studier, är att 
den sistnämna mer behandlar djup och inte bredd när det kommer till att överföra studiens 
resultat till andra miljöer.147   
 
Vi anser det vara svårt att överföra vår studie till andra miljöer i dagsläget i och med att kravet 
gäller en bestämd företagsgrupp, det vill säga statligt ägda företag. Inom några år, om kravet 
skulle gälla för fler än den nuvarande företagsgruppen, skulle studien förmodligen kunna bli 
överförbar på dessa, men så ser det inte ut idag. Vi anser således att någon överförbarhet inte 
är vidare befintlig i nuet. Idag ser vi endast möjligheten att överföra studien på andra statligt 
ägda företag. 

                                                 
145 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 304 
146 Ibid. s. 307 
147 Ibid. s. 307 
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9.1.3 Pålitlighet 
Istället för att använda reliabiliteten som i en undersökning framvisar pålitligheten av den 
information som nås, och som kan kontrolleras genom att göra flera datainsamlingar som ska 
leda till att samma resultat nås alla gånger, använder vi dess parallella kriterium för kvalitativa 
studier, pålitlighet.148 Pålitligheten handlar om att faserna i studiens process redogörs öppet 
och fullständigt samt att granskning sker, exempelvis av en kollega.149   
 
I vår studie redogör vi tydligt för samtliga delar för att ge läsarna en god bild av våra 
tillvägagångssätt. Vi finner att vår metoddel ger en öppen bild förslagsvis av vårt urval av 
respondenter, vår forskningsmetod, informationen om intervjuernas art och form samt 
inledande, genomförande och efterarbete av intervjumaterialet. För att granska vår studie 
finns utomstående personer som vår handledare för att ge oss hjälp och bidrag till förbättring. 
Vi har även tagit hjälp av en nära person som granskat och gett synpunkter på uppsatsen i 
helhet. Dessutom kommer vi att tillgå hjälp från opponenter på slutseminariet för uppsatsen, 
där både huvudopponenter samt sidopponenter kommer att lägga fram åsikter på vår studies 
innehåll och saknad av innehåll.  Studiens pålitlighet styrks genom dessa granskningar.  

9.1.4 Möjlighet att styrka och bekräfta 
Att forskaren är objektiv och därmed inte påverkar slutsatserna med egna personliga 
värderingar är ej helt realiserbart i en studie. ”Möjlighet att styrka och bekräfta” handlar i stort 
om att säkerställa att detta ej sker medvetet.150   
 
Vi har naturligtvis försökt att vara så objektiva i vår studie som möjligt, vilket ibland blir svårt 
precis som teorin säger, särskilt i och med att vi gjorde en semi-strukturerad intervju, som 
därmed innefattar möjligheten till följdfrågor. Detta i sig kan ha lett till att objektiviteten kring 
intervjuernas frågor kan ha minskat till en viss grad men vi ser inte detta som något negativt 
eftersom vi inte ledde dem i en viss riktning utan mer ställde följdfrågar för att utöka 
förståelsen.  
 
Någonting som ger oss fördelar att verka objektivt i studien är att en bandspelare användes vid 
våra intervjutillfällen. Detta minskar omedvetna egna tolkningar av respondenternas svar och 
bidrar till en kontroll av intervjumaterialet, eftersom vi kunde lyssna på det ett antal gånger 
för att få ner de rätta svaren vid transkriberingstillfället 151. 

9.1.5 Rättvisande bild 
Att en rättvisande bild ges, gällande de uppfattningar och åsikter som den studerade gruppen 
innehar, är viktigt för att undersökningen ska nå äkthet. En rättvisande bild kan exempelvis bli 
svagare om intervjuerna endast utförs av högre chefer eftersom de övriga intressenterna då, i 
och utanför organisationen, inte kan redogöra för sina uppfattningar.152 
 
Vi anser att vår studie har en rättvisande bild gällande respondenternas åsikter eftersom vi 
valde ut de mest kunniga inom ämnet och de som kände till kravet på hållbarhetsredovisning 
enligt GRI väl. Att implementeringen är i en så pass tidig fas leder till att medarbetare ej hade 
kunnat ge oss en bra bild över vad kravet innebär, dessutom är det ur ledningens synvinkel vi 
utgår ifrån och inte utifrån medarbetarnas synpunkt.  
                                                 
148 Kylén, J-A., (2004), s. 12-14 
149 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 307 
150 Ibid. s. 307-308 
151 Ibid. s. 374 
152 Ibid. s. 309 
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Bilaga 1 Redovisningsprinciper – vägledning till hållbarhetsredovisningens 
innehåll 

Tabell 1 

 
 Definition Förklarande Test 
    

Väsentlighet 

Rapporten ska 
innehålla information 
som reflekterar 
företagets 
ekonomiska, miljö 
samt sociala 
påverkan. 

Det som bestämmer 
väsentligheten är: 
Problem som i syfte att 
tillfredställa av dagens 
behov, äventyrar 
kommande 
generationers behov. 

Externa kriterier: 
• Hållbarhetsfrågor som intressenter 
anser väsentliga.  
• Hållbarhetsfrågor som rapporterats 
av föregångare och konkurrenter.  
 Interna kriterier: 
• Grundläggande värderingar, policys, 
målsättningar inom företaget, 
företagets interna intressenters 
förväntningar. 

    

Intressenthänsyn 

Identifiera företagets 
intressenter samt 
förklara hur 
hållbarhetsredovisningen 
besvarar deras 
förväntningar och 
intressen. 

Allomfattande 
intressenter som 
påverkar eller påverkas 
av företaget. 

• Förklara vilka intressenter som 
företaget anser sig ha ett 
ansvarstagande gentemot, 
redovisningens innehåll baseras på 
genomförda intressentdialoger. 

    

Hållbarhets 
sammanhang 

Företagets uppförande 
ska presenteras utifrån 
ett brett 
hållbarhetsperspektiv. 

Inte bara rapportera 
hur effektivt företaget 
arbetar på individ nivå 
utan också förklara hur 
jämföra dessa aspekter 
påverkar ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

• En presentation av vad hållbar  
utveckling betyder för företaget och hur 
de avser att mäta och redovisa 
begreppet,  
• Redovisar företagets handlande i  
relation till lokala, nationella och 
globala mål.    

    

Fullständighet 

Informationen ska ge en 
helhetsbild och 
intressenter ska kunna 
ta del av information 
inom specificerad tid. 

Omfattningen av 
redovisningen, 
avgränsningar samt 
tidsaspekten. 

• Rapporten innefattar hela 
verksamhetskedjan av enheter som 
står i kontakt med företaget och tar 
hänsyn till övriga hållbarhetsaspekter, 
presentation av de viktigaste 
händelserna under redovisningsåret 
och en framtida uppskattning av dessa 
händelser. 

 



Redovisningsvägledning – vägledning till kvalitén av innehållet 

Tabell 2 
 
  Definition Förklarande Test 
        

Balans 

Hållbarhetsredovisningen 
ska innehålla både 
positiva och negativa 
aspekter angående 
företagets uppförande. 

Informationen ska ge 
opartisk bild av företagets 
uppförande. 

• Hållbarhetsredovisningen 
innefattar både positiva och 
negativa resultat 
• Informationen presenteras på 
så sätt att det är möjligt att se 
positiva och negativa trender 

        

Jämförbarhet 

Information ska vara 
utvald, utarbetat samt 
rapporteras konsekvent. 

Intressenter ska kunna 
jämföra den aktuella 
informationen med tidigare 
presenterad information, 
vilket gör det lättare göra en 
egen utvärdering. 

• Innhållet i 
hållbarhetsredovisningen ska 
ge upphov till jämförbarhet från 
år till år, företagets prestation 
ska vara jämförbart genom 
olika ”benchmarks”. 

        

Noggrannhet 

Informationen ska vara 
exakt och detaljerad för 
lättare kunna utvärdera 
företaget. 

Kvalitativ information ska 
presenteras utifrån klarhet, 
detaljer och balans. 
Kvantitativ information ska 
presenteras utifrån hur data 
samlades, sammanställdes 
och analyserades. 

• Hållbarhetsredovisningen 
förklarar tydligt vilka indikatorer 
som använts vid 
framställandet, metoderna som 
använts vid mätningen. Även 
beräkning samt värderingen av 
indikatorerna ska beskrivas. 

        

Tidsenlighet 

Informationen presenteras 
enligt schema och finnas 
tillgänglig för intressenter i 
tid. 

Intressenter ska kunna göra 
nödvändiga beslut utifrån 
informationen vilket då krävs 
att den är i tid och samt 
uppdateras utifrån ett 
konsekvent schema. 

• Informationen ska innehålla 
upplysningar som är aktuella för 
redovisningsperioden. 
• Tidsplanen för 
informationsansamlandet ska 
överensstämma med den 
tidsplan som anges i 
redovisningen. 

        

Tydlighet 

Informationen ska vara 
presenterad på ett sätt att 
alla intressenter förstår. 

En intressent ska kunna hitta 
och utvärdera information 
utan orimlig ansträngning. 

• Redovisningen innehåller 
endast data som intressenterna 
kräver.  

Tillförlitlighet 

Informationen till 
hållbarhetsredovisningen 
ska samlas,  
dokumenteras, 
sammanställs, analyseras 
samt presenteras på sätt 
som gör den möjlig att 
granskas. 

Intressenter ska känna sig 
säkra att 
hållbarhetsredovisning ska 
kunna bli granskad för att 
påvisa innehållets 
sanningsenlighet. 

• Hur omfattande den 
eventuella externa 
granskningen är. 
• Att källan till all information 
som presenteras kan 
identifieras. 
• Att det finns belägg för alla 
antaganden och beräkningar 
som anges i 
hållbarhetsredovisningen. 

 



Bilaga 2 GRI:s Prestationsindikatorer 

Ekonomiska prestationsindikatorer 
Tre aspekter innehållande totalt nio indikationer 

Aspekter:  Ekonomisk prestation 
Marknadsnärvaro 
Indirekt ekonomisk påverkan  

Miljömässiga prestationsindikationer 
Nio aspekter innehållande totalt 30 indikatorer 

Aspekter: Material 
Energi 
Vatten 
Biologisk mångfald 
Utsläpp och avfall 
Produkter och Tjänster 
Uppfyllande av lagar 
Transport 

Sociala prestationsindikatorer 
Fyra kategorier innehållande totalt 22 aspekter med sammanlagt 79 
indikatorer 

Arbetsförhållanden: 

Aspekter: Anställda 
Arbetsrelationer 
Arbetsmiljö 
Utbildning 
Jämställdhet 

Mänskliga rättigheter 

Aspekter: Investerings - och inköpsrutiner 
Diskriminering 
Föreningsfrihet och kollektivavtal 
Barnarbete 
Tvingade arbete 
Säkerhetsåtgärder 
Inhemska rättigheter 

Samhälle 

Aspekter: Lokalt samhälle 
Korruption 
Offentliga policys/Politik 
Icke-konkurrenskraftiga handlingar 
Uppfyllande av lagar 

 
 
 



Prod uktansvarstagande  

Aspekter: Kundernas hälsa och säkerhet 
Säker produkt - och service ettikering 
Marknadsföringskommunikation 
Kunders anonymitet 
Uppfyllande av lagar 

 



Bilaga 3 Intervjuguide 
 
Bakgrund: 

1. Berätta kortfattat om dig själv och din position i företaget 
2. Hur länge har företaget arbetat med hållbarhetsfrågor och hur har de utvecklats under 

2000-talet? 
 
Redovisning: 

3. Vilka är de starkaste drivkrafterna för er att upprätta hållbarhetsredovisningar inom ert 
företag? 
4. Förklara hur ert arbete går till med att ta fram en hållbarhetsredovisning? 

4.1 Sker arbetet i grupp, vilka positioner består gruppen av? 
4.2 Är interna mål uppsatta och hur upprättas dessa? 
4.3 Hur kontrollerar ni att målen uppfylls? 
4.4 Hur får ni målen att överensstämma mellan olika delar i företaget? 

5. Vilka är era nuvarande förebilder inom hållbarhetsområdet som redovisningen baseras 
på?  

 
Påverkan: 

6. Hur har ert företag blivit informerade om kravet om hållbarhetsredovisning som 
regeringen införde 2007?  

7. Hur upplever ert företag kravet? 
8. Vilka är motiven bakom kraven? 
9. Hur har ni fått information och kunskap om GRI:s riktlinjer samt hur de ska 

appliceras? 
10. Förklara om synsättet på hållbarhetsredovisningen förändrats inom företaget i och med 

kravet? 
 
Implementering av rutiner:  

11. Förklara hur ert förberedande arbete till implementeringen utfördes? 
12. Har ni behövt anställa fler resurser för att klara av implementeringen? 
13. Vilka positiva effekter medför implementeringen av riktlinjerna? 
14. Vilka hinder finner ni att en implementering av riktlinjerna medför och hur hanterar ni 

dessa? 
15. Om ni har problem tittar ni då på hur andra gör i sina hållbarhetsredovisningar? 
16. Förklara hur ni tror era intressenter reagerar utav implementeringen? 
17. Förklara huruvida ni tror att implementeringen ökar eran trovärdighet gentemot 

intressenter? 
18. Styrning:  

18.1  Förklara hur företagets arbetsmönster och beteende förändrats i och med 
implementeringen? 
18.2 Hur sker styrningen inom företaget om hur ni ska agera i och med skapandet 
av nya rutiner?     

19. Planering:  
19.1 Vilka handlingsplaner har skapats för att genomföra implementeringen och 
uppnå målen? Exempelvis budget, arbetsbeskrivningar etcetera 
19.2 Hur integreras dessa handlingsplaner i företaget? 

 
 

 



20. Kommunikation:  
20.1 Hur sprids kunskapen om arbetet kring riktlinjerna vidare inom företaget? 

Exempelvis genom utbildning, möten, seminarier etcetera. 
20.2 Tror ni att ni kan verka som föredömen inom hållbarhetsarbetet i och med 

implementeringen? 
 

Allmänna tankar om kravet 

21. Upplever företaget några specifika problem med att implementera riktlinjerna? 
21.1 Tidspress? 
21.2 Brist av resurser? 
21.3 Brist på information? 
 

22. Finns det något som kunde ha underlättat implementeringen? 
 

23. Förklara om ni anser att ett krav på GRI:s riktlinjer är den bästa lösningen för ert 
företag att kunna arbeta mot en hållbar utveckling?  

 
24. Hur upplevs ert framtida arbete av upprättande av hållbarhetsredovisningar?  

 
 
 
 


