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Förord 
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våra opponenter som bidragit med synpunkter och råd som har hjälpt oss att frambringa en 

bra uppsats. 

Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare Arne Söderbom för de goda tips och råd vi 
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vårt arbete. 
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Sammanfattning 
Arbetet med hållbar utveckling har ökat väsentligt under det senaste decenniet och många 

begrepp har tagits fram för att beskriva detta arbete, exempelvis CSR och Triple Bottom Line. 

Begreppen syftar till att ta hänsyn till de tre delarna ekonomi, miljö och sociala frågor i ett 

företags verksamhet. Även riktlinjer har skapats för att kunna mäta detta arbete. Global 

Reporting Initiative, som bildades 1997, är en av de främsta och har under det senaste 

årtiondet blivit väl etablerat och ett internationellt erkänt ramverk. Även i Sverige redovisar 

många företag enligt riktlinjerna och år 2007 tog näringsdepartementet ett beslut som innebar 

att alla statliga bolag nu ska redovisa en hållbarhetsredovisning enligt GRI.  

 

Syftet med vår uppsats är att jämföra statliga bolag med privata för att se skillnaden i hur de 

arbetar med hållbar utveckling. Eftersom de statliga bolagen nu har lagkrav på sig, vill vi även 

se hur skillnaderna ser ut mellan företagen när det gäller användandet av GRI:s riktlinjer. 

Eftersom olika branscher har olika krav på sig när det gäller dessa frågor, har vi undersökt två 

miljöpåverkande branscher, gruv- och skogsindustrin, för att se hur dessa förhöll sig till 

hållbar utveckling och arbetet kring detta. Utgångspunkten av uppsatsen har skett utifrån 

följande problemformulering: Hur skiljer sig arbetet med hållbar utveckling i statliga jämfört 

med privatägda företag inom den svenska gruv- och skogsindustrin? 

 

Uppsatsen har genomförts utifrån en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Detta 

tillvägagångssätt anser vi passar vårt syfte bra, då vi både vill utgå från tidigare teorier men 

även från empiriskt material. Materialet har samlats in genom telefonintervjuer samt en 

dokumentundersökning av deras hållbarhetsredovisningar för att se hur väl de tillämpar GRI:s 

ramverk. Dokumentstudien har genomförts med hjälp av ett poängsystem, för att på ett lättare 

sätt kunna urskilja vem/vilka som har de mest omfattande hållbarhetsredovisningarna.  

 

Resultatet av vår studie visar att de finns skillnader mellan hur statliga och privata företag 

arbetar med hållbar utveckling. De mest utmärkande skillnaderna syns i incitamenten samt 

vilka intressenter som företagen prioriterar. När det gäller resultatet av 

dokumentundersökningen blev skillnaderna relativt små, vilket tyder på att de statliga efter 

lagändringen nu kommit ikapp de privata företagen i hållbarhetsredovisningen. Vid 

jämförelsen mellan gruv- och skogsindustrin visade det sig dock att skogsindustrin i 

genomsnitt redovisade mer indikatorer och därför erhöll fler poäng. Vad gäller lagändringen 

ansåg de privata företagen att de inte påverkats av denna i sitt arbete, utan omställningen 

visade sig vara störst bland de statliga som tidigare inte använt sig av GRI:s ramverk. 
  



 
 

Abstract 
The work with sustainable development has increased over the past decade and many 

concepts have been developed to describe this work, such as Corporate Social Responsibility 

and Triple Bottom Line. These concepts are intended to consider three parts: economy, 

environment, and social issues in a company’s activities. Even guidelines have been created to 

measure this work. Global Reporting Initiative, which was created in 1997, is the primary one 

and has become well established and internationally accepted during the past decade. In 

Sweden there are many businesses that use the guidelines and in 2007 the Swedish 

government decided that all state-owned companies should report their sustainability work in 

accordance to GRI. 

The purpose of this paper is to compare the state-owned companies with the private 

companies to detect differences in how they are working with sustainable development. Since 

the state-owned companies have a legal requirement on how to report, we also want to learn 

what differences there are between the companies in the use of the GRI guidelines.  Different 

industries have various requirements from the society in relation to these issues. Therefore, 

we have studied two industries that effect the environment, the mining and the forest industry, 

to find out how they relate to sustainable development and the work with it. The starting point 

of the essay was based on the following question: How does the work with sustainable 

development differ between the state-owned and the private companies within the Swedish 

mining- and forest industry? 

In this essay we have used a qualitative method with an abductive approach. We believe that 

this approach fits our purpose well, as we want to build our study on earlier theories as well as 

on empirical data. The material was gathered through telephone interviews and a document 

study of the companies’ sustainability reports to see how well they apply the GRI 

framework. The document study was conducted using a score system to identify the 

company/companies with the most comprehensive sustainability reports. 

The results of our study show that there are differences between how public and private 

companies are working with sustainable development. The most striking differences are 

reflected in the incentives and the stakeholders that the companies prioritize. As to the results 

of the document study, the difference was relatively minor. The study shows that the state-

owned companies, after the legislative change, have caught up with the private companies in 

their sustainable reporting. The comparison between the mining and the forest industry 

however, reveals that the forest industry on average reported more indicators, and therefore 

received more points. As for the legislative change considering the private companies, they 

have not been affected by this in their work, and the change was found to be highest among 

the state-owned companies who had not used the GRI framework before. 

  



 
 

Förkortningar 

CERES – Coalition for Environmentally Responsible Economics 

CR – Corporate Responsibility 

CSR – Corporate Social Responsibility 

FN – Förenta Nationerna 

FSC – Forest Stewardship Council 

G1 – Första upplagan av GRI:s riktlinjer 

G3 – Senaste upplagan av GRI:s riktlinjer 

GRI – Global Reporting Initiative 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development 

TBL – Triple Bottom Line 

UNEP – United Nations Environmental Programmes 

ÅRL - Årsredovisningslagen 

 

  



 
 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund .............................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................ 2 

1.3 Problemformulering .......................................................................................................... 3 

1.4 Syfte .................................................................................................................................. 4 

1.5 Avgränsning ......................................................................................................................... 4 

2. Teoretisk referensram ............................................................................................................. 5 

2.1 Sammanfattning ................................................................................................................ 5 

2.2 Hållbar utveckling ............................................................................................................ 6 

2.2.1 CSR ............................................................................................................................ 6 

2.2.2 Hållbarhetsredovisning .............................................................................................. 6 

2.2.3 Triple Bottom Line .................................................................................................... 6 

2.2.4 Incitament för hållbarhetsarbete................................................................................. 6 

2.2.5 Branschskillnader ....................................................................................................... 7 

2.2.6 Är hållbarhetsarbete bra för alla? ............................................................................... 8 

2.3 Global Reporting Inititative .............................................................................................. 8 

2.3.1 Tillämpning av riktlinjerna ........................................................................................ 9 

2.3.2 Fördelar med GRI .................................................................................................... 10 

2.3.3 GRI och Sverige ....................................................................................................... 10 

2.3.4 Kritik mot GRI ......................................................................................................... 11 

2.4 Institutionell teori ........................................................................................................... 11 

2.5 Legitimitetsteorin ............................................................................................................ 12 

2.6 Intressentteorin ............................................................................................................... 13 

2.7 Free market/Pro regulation ............................................................................................. 13 

3. Metod ................................................................................................................................... 15 

3.1 Hermeneutik ................................................................................................................... 15 

3.2 Strategi ............................................................................................................................ 15 

3.3 Val av undersökningsmetod ........................................................................................... 15 

3.4 Datainsamling ................................................................................................................. 16 

3.5 Litteratursökning ............................................................................................................ 17 

3.6 Urval ............................................................................................................................... 17 

3.7 Operationalisering .......................................................................................................... 17 

3.8 Uppsatsens validitet och reliabilitet ................................................................................ 19 

4. Empiri ................................................................................................................................... 20 

4.1 Sveaskog ......................................................................................................................... 20 

4.1.1 Hållbarhetsredovisning ............................................................................................ 20 

4.1.2 Intervju Charlotte Jönsson ....................................................................................... 21 

4.2 LKAB ............................................................................................................................. 23 

4.2.1 Hållbarhetsredovisning ............................................................................................ 23 

4.2.2 Intervju Lotta Fogde ................................................................................................ 24 

4.3 Stora Enso ....................................................................................................................... 26 

4.3.1 Hållbarhetsredovisning ............................................................................................ 26 

4.3.2 Intervju Kenneth Collander ...................................................................................... 27 

4.4 Boliden ............................................................................................................................ 29 

4.4.1 Hållbarhetsredovisning ............................................................................................ 29 

4.4.2 Intervju Marcela Sylvander ...................................................................................... 30 

5. Analys ................................................................................................................................... 33 

5.1 Hållbar utveckling .......................................................................................................... 33 

5.2 Global Reporting Initiative ............................................................................................. 35 



 
 

5.3 Lagändringen .................................................................................................................. 38 

5.4 Sammanfattande analys .................................................................................................. 39 

6. Slutdiskussion ....................................................................................................................... 40 

6.1 Slutsatser ......................................................................................................................... 40 

6.2 Forskningsbidrag ............................................................................................................ 42 

6.3 Förslag till fortsatt forskning .......................................................................................... 42 

Bilaga 1 – Intervjuguide Large Cap ......................................................................................... 47 

Bilaga 2 – Intervjuguide Statliga .............................................................................................. 48 

Bilaga 3 – Resultatindikatorer GRI .......................................................................................... 49 

Bilaga 4 - Poängsystem GRI .................................................................................................... 53 

 

Figurförteckning 

Figur 1. Tillämpningsnivå GRI……………………………………………………………….10 

Figur 2. Stapeldiagram Sveaskog………………………………………………….………….20 

Figur 3. Stapeldiagram LKAB………………………………………………………………..23 

Figur 4. Stapeldiagram Stora Enso ..........................................................…………………….26                                                

Figur 5. Stapeldiagram Boliden………………………………………………………………29 
Figur 6. Analysmodell………………………………………………………….……………..33 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Poängsättning Sveaskog ................................................................... ……………….20 

Tabell 2. Poängsättning LKAB ....................................................................... ……………….23 

Tabell 3. Poängsättning Stora Enso ................................................................. …………….…26 

Tabell 4. Poängsättning Boliden…………………………………………………………….. 29 

Tabell 5. Sammanfattande poängsystem……………………………………………………..36 

Tabell 6. Sammanfattande analys…………………………………………………………… 39 

 

 

 

 

 

 

   



1 
 

1. Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till hållbar utveckling, CSR och GRI. 
Bakgrunden följs därefter upp av en problemdiskussion som sedan leder fram till uppsatsens 

problemformulering, syfte och avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
År 1972 samlade FN ihop regeringar från hela världen i Stockholm för att diskutera den 

rådande miljösituationen. Initiativet togs av Sverige med syftet att uppmärksamma 

miljöfrågor över hela världen. Sammankomsten mynnades sedan ut i gemensamma 

förbättringsåtgärder för kommande miljöarbete. Då det under denna tid rådde lågkonjunktur i 

stora delar av världen fick inte beslutet någon genomslagskraft och därför togs ett nytt 

initiativ av FN under 1980-talet (Löhman & Steinholtz, 2003). Detta resulterade i den så 

kallade Brundtlandsrapporten. Rapporten innefattade globala riktlinjer för hur länderna 

tillsammans kunde arbeta för ett bättre samhällsklimat. Begreppet hållbar utveckling fick sitt 

genomslag med definitionen: ”Hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens behov 

utan att kompromissa om möjligheterna för framtida generationer att möta sina behov.” 

(Wärneryd, Hallin & Hultman, 2002, s.25).   

Det vanligaste begreppet som används för att beskriva arbetet med hållbar utveckling är 

Corporate Social Responsibility (CSR). Detta är ett frivilligt ansvarstagande gentemot 

samhället inom de tre områdena ekonomi, miljö och sociala frågor. Genom att hänsyn tas till 

alla tre delar, kan företagets verksamhet bestå på längre sikt ur ett hållbart perspektiv 

(Grankvist, 2009). CSR har under det senaste årtiondet vuxit fram och blivit en alltmer 

väsentlig del av företagens verksamhet. På 1990-talet engagerade sig många ideella 

organisationer (Non-Governmental Organisations) i arbetet mot företag som på ett eller annat 

sätt misskött sin verksamhet. Detta kunde till exempel innefatta dåliga arbetsförhållanden men 

även brister i deras miljöarbete. Påtryckningarna från dessa organisationer, har sedan legat till 

grund för CSR:s utveckling bland företagen. En annan orsak till framväxten beror på de 

många skandaler och kriser som uppstått under början av 2000-talet, där Enronskandalen i 

USA var en av dem som fick mest uppmärksamhet. Genom att undanhålla skulder och 

förluster och på så sätt öka företagets aktievärde, kunde företaget visa en bättre bild av sin 

verksamhet än hur det egentligen såg ut. När Enrons agerande avslöjades, reagerade 

allmänheten starkt. Eftersom företaget tidigare varit respekterat och fått många utmärkelser, 

riktade allmänheten en misstro även mot andra företag. Dessa kriser har varit en av 

anledningarna till att företag i högre grad lagt större vikt på dessa frågor (Borglund, De Geer 

& Hallvarsson, 2008). 

Som ett resultat av arbetet kring hållbar utveckling har även riktlinjer tillkommit. Global 

Compact är en av dessa som startades 1999 av FN:s generalsekreterare, Kofi Annan. Syftet 

med initiativet var att skapa gemensamma principer för alla världens företag för att undvika 

motstridigheter länder emellan. Att följa Global Compact är frivilligt och riktlinjerna utgörs 

av tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption 

(Williams, 2004).  Även OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

har utvecklat frivilliga riktlinjer. Dessa är inriktade på företag som har verksamhet i flera 

länder, så kallade multinationella företag. Tyngdpunkten ligger på att ta hänsyn till olika 

aspekter i de länder som företaget verkar i, exempelvis genom politik, miljö och 

arbetsförhållanden (Larsson, 2005). 

Genom att presentera en hållbarhetsredovisning kan företag visa för sina intressenter hur väl 

de genomfört sitt hållbarhetsarbete (Deegan, 2006). Under en längre tid har stora skillnader 
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funnits mellan länders rapporter, både gällande innehåll och omfattning. Därför har 

efterfrågan på ett gemensamt ramverk på senare tid ökat. 1997 började idén om ramverket 

utvecklas och resulterade så småningom i Global Reporting Initiative (GRI). En av 

initiativtagarna bakom detta var den amerikanska ideella organisationen: Coalition for 

Environmentally Responsible Economics (CERES). Från början var tanken att riktlinjerna 

endast skulle inkludera miljöfaktorer, men 1998 utökades ramverket till att även innefatta 

sociala och ekonomiska aspekter (Willis, 2003). GRI har fram tills idag släppt fyra versioner 

av sina riktlinjer kring hållbarhetsredovisning och den senaste (G3) presenterades 2006. 

Riktlinjerna är uppdelade i redovisningsprinciper, vägledning och standardupplysningar. I 

standardupplysningarna ingår även resultatindikatorer som gör det lättare att jämföra 

företagens redovisningar och som beskriver dess prestationer inom ekonomi, miljö och 

sociala frågor (globalreporting.org1). 

1.2 Problemdiskussion 
På grund av den globala utvecklingen av hållbarhetsarbetet, har det under de senaste åren i 

Sverige tillkommit lagar och rekommendationer kring dessa frågor. Regeringen beslutade år 

2005 att utvidga innehållet i förvaltningsberättelsen och göra den mer omfattande. 

Förvaltningsberättelsen ska numera även innehålla icke-finansiell information såsom miljö- 

och personalfrågor för att ge en rättvisande bild av företaget (Larsson, 2005). När det gäller 

miljöinformationen beskriver årsredovisningslagens 6:e kapitel: ”Företag som bedriver 

verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken skall alltid lämna 

upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.” (FAR SRS, 2010 s.390).  

 

En ytterligare lag tillkom den 29 november 2007 då regeringen beslutade att alla statliga 

bolag i Sverige ska redovisa en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s senaste riktlinjer G3.  

Då de statliga bolagen till stor del ägs av svenska folket, ställs det högre krav på att dessa 

bolag ska ha en öppen dialog med samhället och se till att hänsyn tas till deras intressen. 

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2008 och från och med 2009 ska företagen presentera en 

hållbarhetsredovisning på hemsidan tillsammans med årsredovisningen (sweden.gov.se) 

 

En studie kring användandet av hållbarhetsredovisning genomfördes av 

PricewaterhouseCoopers (PwC) 2007. Studien omfattade 193 bolag från Stockholmsbörsens 

två största listor, Large Cap och Mid Cap, samt alla de statliga bolagen. Syftet var att få fram 

hur dessa företag presenterade sin hållbarhetsredovisning och om denna ingick i deras 

årsredovisning eller låg som en separat del. I studien kom de fram till att 160 bolag lämnade 

någon form av hållbarhetsredovisning över sin verksamhet. Av de 40 bolagen som redovisade 

en separat del hävdade drygt 25 att de följde vägledning från GRI:s riktlinjer och av de 

statliga var dessa 11 av totalt 52 bolag. De börsnoterade bolagen på Large Cap var de som 

hade de mest omfattande hållbarhetsredovisningarna och de som var mest utvecklade. Av de 

tre aspekterna ekonomisk, miljömässig och social information var det miljöinformationen som 

dominerade mest bland företagen och den ekonomiska informationen var den som var minst 

förekommande (pwc.com). Då denna studie genomfördes innan lagen tillkom kan mycket ha 

förändrats sen dess. När de statliga bolagen nu måste redovisa enligt GRI:s riktlinjer, är 

frågan om det fortfarande är företagen på Large Cap som har den ledande positionen och om 

miljöinformationen är den del som företagen lägger störst vikt på. 

 

För de flesta privata bolag i Sverige är det frivilligt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det 

frivilliga arbetet innebär att företag tar ett ansvar utöver vad lagar och rekommendationer 

kräver för att visa hänsyn mot omvärlden. För att kunna göra detta på ett ansvarsfullt sätt, 

krävs en inblick i vilken påverkan företagen har på samhället och de länder som de bedriver 
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sin verksamhet i. Därför handlar arbetet i grund och botten om att bygga upp relationer med 

alla företagets intressenter för att kunna bestå i ett längre perspektiv (Löhman & Steinholtz, 

2003) 

Hedberg och von Malmborg (2003) analyserade i sin undersökning 10 svenska företag som 

frivilligt använde sig av CSR och GRI:s  riktlinjer. De kom i studien fram till att 

huvudorsaken för företag att arbeta med CSR-frågor visade sig vara en strävan efter 

legitimitet och trovärdighet. Dessutom blev GRI en strukturell hjälp för hur rapporterna på ett 

bra sätt kan utformas för att ge en inblick i företagets interna verksamhet. Resultatet visade 

även att hållbarhetsredovisning och GRI:s riktlinjer var till mer hjälp internt än externt genom 

att företagen kunde se hur väl de genomfört arbetet och dra lärdom av detta. Efter 

lagändringen kan nya incitament ha tillkommit kring hållbarhetsredovisningen, både för de 

privata och för de statliga bolagen. Vissa statliga bolag har redan innan lagt stor vikt på sitt 

hållbarhetsarbete men för några kanske lagkravet har ändrat deras motiv. Det kan därför vara 

intressant att undersöka hur de nya förutsättningarna påverkat de privata företagens incitament 

och vilka skillnader som finns mellan de som frivilligt redovisar och de som har lagkrav på 

sig. 

Berthelot, Cormier och Magnan (2003) menar att branschtillhörighet är en variabel som 

påverkar omfattning i de frivilliga rapporterna. De branscher som har en stor miljöpåverkan 

och där påtryckningar och kritisk granskning är vanligt förekommande, redovisar i högre grad 

frivillig information.  Även Borglund et al. (2008) anser att branschtillhörighet har en 

påverkan på företagens CSR-arbete och menar även att förväntningarna ökar beroende på 

verksamhetens område. De branscher som kan tänkas ha dessa förväntningar på sig är 

transport och verkstad, där frågor kring arbetsvillkor och utsläpp är vanligt förekommande. 

Detta gör att dessa företag måste ta på sig ett större ansvar för att undvika negativ publicitet. 

Hur stort ansvar miljöpåverkande företag tar kan säkert skilja sig dem emellan. Olika 

branscher med påverkan på miljön kan ha olika värderingar och olika syn på hur 

hållbarhetsarbetet ska utföras, men även om vad det ska innehålla. 

Genom utvecklingen inom hållbarhetsarbetet och de nya lagar som tillkommit har kraven på 

företagen ökat. Innan lagen för statliga bolag trädde i kraft var det företagen på Large Cap 

som hade den ledande positionen inom CSR-arbetet. Borglund et al (2008) tror att en effekt 

av lagen blir att även de privata företagen kommer påverkas och att det kommer leda till en 

utveckling av hållbarhetsredovisningen i Sverige. Utifrån ovanstående tankar vill vi med vår 

studie undersöka hur effekten av lagändringen har påverkat privata företag på Large Cap 

jämfört med statliga företag under åren efter lagen trädde i kraft, 2008 och 2009. Genom att 

utgå från GRI:s senaste riktlinjer (G3) vill vi ta reda på hur redovisningen skiljer sig mellan 

företagen samt få en djupare inblick i hur de själva ser på hållbar utveckling. Som det 

poängterades tidigare är det branscher med stora krav från samhället som producerar en mer 

utvecklad hållbarhetsredovisning. Därför vill vi även titta på hur arbetet skiljer sig mellan 

gruv- och skogsindustrin där dessa krav kan finnas. 

1.3 Problemformulering 
Hur skiljer sig arbetet med hållbar utveckling i statliga jämfört med privatägda företag inom 

den svenska gruv- och skogsindustrin? 

 

Forskningsfrågor: 

 Hur väl tillämpas GRI:s senaste riktlinjer (G3) i statliga jämfört med privata företag 
inom gruv- och skogsindustrin? 

 Hur resonerar de statliga företagen kring lagändringen jämfört med de privata? 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur statliga och privata företag resonerar kring hållbar 

utveckling och om det skiljer sig mellan de som frivilligt rapporterar och de som har lagkrav 

på sig. Vi vill få en förståelse för företagens resonemang kring lagändringen 2007 samt om de 

påverkats av denna i sitt arbete. Utifrån GRI:s riktlinjer vill vi ta reda på vilka skillnader som 

finns vad gäller innehåll och omfattning i hållbarhetsredovisningarna. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att vid jämförelsen med de statliga företagen avgränsa studien till privata företag 

listade på Large Cap. 
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en sammanfattning av kommande innehåll. Därefter 
beskrivs olika begrepp kring hållbar utveckling såsom CSR, Hållbarhetsredovisning och 

Triple Bottom Line. Synpunkter kring Hållbar utveckling och GRI tas sedan upp och 

referensramen avslutas med relevanta teorier kopplat till uppsatsens problem. 

 

2.1 Sammanfattning 
Att arbeta på ett sätt som ger framtida generationer samma förutsättningar som samhället har 

idag kallas hållbar utveckling (Grankvist, 2009). CSR är det mest förekommande begreppet 

inom området och innebär att företag förutom att öka sitt finansiella värde, även tar hänsyn till 

sin påverkan på samhället (Michael, 2003). Detta arbete kan visas i en hållbarhetsredovisning 

där företaget visar hur de presterar inom ekonomi, miljö och sociala frågor 

(globalreporting.org1). Många anser att intressenterna är en viktig anledning till varför detta 

arbete utförs. En större acceptans kan nås och utomstående kan få reda på att företaget 

engagerar sig i dessa frågor (Adams & Zutshi, 2004). Däremot behöver arbetet inte bara 

innebära positiva effekter. Fokus kan tas från det ursprungliga målet att maximera vinsten och 

kan därmed leda till att intressenterna blir lidande (Smith, 2007). Vad samhället och olika 

intressenter förväntar sig av företag när det kommer till hållbarhetsfrågor, skiljer sig mycket 

beroende på bransch. Inom exempelvis skogsindustrin är miljöpåverkan stor och de har 

därmed en större press på sig utifrån att de ska ta hänsyn till hållbarhetsfrågor (Panwar & 

Hansen, 2008).  

 
Idén om ett gemensamt ramverk för hållbarhetsredovisning började utvecklas 1997 och 

mynnade sedan ut i Global Reporting Initiative (GRI). Idag är det frivilliga ramverket väl 

etablerat och har släppts i tre versioner, där G3 är den senaste (globalreporting.org1). 

Strukturen på riktlinjerna är enligt många företag en stor fördel. Genom uppdelningen i 

ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor, får ramverket ett bra mönster och ett naturligt 

upplägg (Everaert, Bouten, Van Liederkerke, De Moor & Christiaens, 2009). I Sverige 

genomfördes en Lagändring 2007 som innebar att alla statliga bolag ska redovisa sin 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Effekterna av riktlinjerna har varierat stort och i 

många företag har strukturen påverkats mer än det praktiska arbetet (Borglund, Frostensson & 

Windell, 2010). Trots många fördelar med ramverket, finns även en del kritik. Vissa företag 

anser att riktlinjerna är otydliga och har därför gjort att tolkningarna av dessa blivit väldigt 

olika (Moneva, Archel & Correa 2006). 

 
För att förklara hur företag tar ansvar gentemot samhället som de verkar i, kommer 

institutionell-, legitimitet- och intressentteorin användas. Den institutionella teorin belyser hur 

företag reagerar på ändrade förväntningar och påtryckningar från samhället och från olika 

institutioner. När företag agerar i enlighet med dessa förväntningar följs det ”sociala 

kontraktet”, vilket är det mest centrala begreppet inom legitimitetsteorin (Farache & Perks, 

2010). Hur hänsyn tas till olika samhällsgrupper beskrivs vidare i intressentteorin, där två 

olika synsätt tas upp. Det normativa belyser att samma hänsyn ska tas till alla grupper, medan 

det etiska säger att de intressenter med mest makt är de som företagen prioriterar (Deegan & 
Unerman, 2006). Det finns olika synsätt om huruvida reglering behövs på marknaden eller ej. 

”Free market perspective” säger att reglering inte behövs och att marknaden själv genom 

utbud och efterfrågan kommer hamna på en optimal nivå. ”Pro regulation” menar dock att 

reglering ger en nytta för samhället som helhet och att det behövs för att ge alla lika 

förutsättningar (Deegan & Unerman, 2006). 
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2.2 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling innebär att arbeta på ett sätt som gynnar samhället idag och som gör att 

senare generationer får liknande förutsättningar. Trots stor förståelse kring hållbar utveckling, 

finns det ibland svårigheter att bestämma vilka begrepp som ska tillämpas i detta arbete 

(Grankvist, 2009). Det begrepp som är mest förekommande i både media och bland företag är 

Corporate Social Responsibility, CSR (Borglund et al., 2008). 

2.2.1 CSR 

CSR definieras som:”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.” (Michael, 2003, s.115).  

Begreppet innebär att ta hänsyn till hur verksamheten påverkar samhället och dess intressenter 

och få bort att fokus endast ligger på det finansiella värdet (Michael, 2003).  Grankvist (2009) 

beskriver CSR som ett frivilligt sätt att arbeta med hållbarhet och som innebär att ta ansvar 

gentemot samhället när det gäller ekonomi, miljö och sociala frågor. Det ekonomiska ansvaret 

handlar om att använda sin finansiella vinst som ett sätt att hjälpa till och förbättra samhället, 

samtidigt som det gynnar den egna verksamheten. Det kan även innefatta att ta sitt ansvar för 

intressenter såsom aktieägare och se till att de får utdelning på insatt kapital. Det miljömässiga 

ansvaret innebär att företagen arbetar för att minska sin påverkan på naturen och dess resurser, 

medan det sociala mer tar hänsyn till medmänniskorna både inom och utanför verksamheten. 

Detta kan göras genom att verka för bättre arbetsförhållanden eller att arbeta för jämställdhet. 

CSR kan ibland misstolkas, då många tror att det endast innefattar den sociala biten och 

därmed inte något miljöansvar. Därför har vissa företag tagit bort ”social” i begreppet och 

använder sig istället av uttrycket Corporate Responsibility (CR) (Grankvist, 2009).  

2.2.2 Hållbarhetsredovisning 

För att visa hur väl företag genomfört sitt hållbarhetsarbete kan en hållbarhetsredovisning 

presenteras. Denna beskriver hur verksamheten presterar inom de tre delarna ekonomi, miljö 

och sociala frågor (Deegan, 2006). Det mest använda ramverket för denna typ av redovisning 

är GRI, där syftet är att visa hur väl företag arbetar för en hållbar utveckling och vilket ansvar 

som tas internt och externt. Enligt riktlinjerna ska både positiva och negativa delar tas upp för 

att ge en rättvis bild av vad som uppnåtts med arbetet. På det sättet ges det en möjlighet att 

jämföra hur väl företagen når upp till de lagar och regler som finns, samt att få en inblick i hur 

väl man presterar i förhållande till andra företag (globalreporting.org1).  

2.2.3 Triple Bottom Line 

Hållbarhetsredovisningen och dess tre centrala områden härstammar från begreppet ”Triple 

bottom line” (Löhman & Steinholtz, 2003). Förespråkare inom detta synsätt menar att ett 

företag kan göra kortsiktiga vinster även om de exempelvis har en negativ inverkan på miljön. 

Skulle denna miljöpåverkan däremot fortskrida på längre sikt, kommer även de sociala och 

ekonomiska delarna av verksamheten påverkas negativt. Därför är det viktigt att ta hänsyn till 

alla dessa tre delar inom Triple Bottom Line, för att kunna upprätthålla en hållbar accepterad 

verksamhet (Deegan, 2006). 

2.2.4 Incitament för hållbarhetsarbete 

Adams och Zutshi (2004) presenterar i sin studie motiv för att agera på ett socialt ansvarsfullt 

sätt. De lägger sin tyngdpunkt på vikten av att ta hänsyn till mer än bara det finansiella 

resultatet och aktieägarna. Om företaget istället lägger fokus även på andra intressenter, kan 

en bredare acceptans nås. Dessutom kan ansvarstagandet ge en bekräftelse till utomstående på 

att företaget värnar om dessa frågor (Adams och Zutshi, 2004). Även Hemingway (2002) 

betonar företagets bild utåt som ett viktigt incitament. Genom att visa att företagen tar hänsyn 

till CSR-frågor, kan de få en bättre position på marknaden och en ökad konkurrenskraft. En 
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studie som genomfördes i USA, visade på att kundernas mottagande av företagens 

hållbarhetsarbete berodde på vilka delar som företaget la sin fokus på. Resultatet visade även 

på vikten av att marknadsföra CSR, för att få en positiv respons från konsumenter. På så sätt 

kan företag använda sig av hållbarhetsarbetet som en strategi för att få fördelar gentemot 

konkurrenterna (Hemingway, 2002).  

Företag kan dra ekonomisk nytta av att engagera sig i hållbarhet till exempel i sociala frågor. 

Genom att redan i förväg ta itu med dessa frågor, kan företagen undvika större problem längre 

fram. Om arbetet inte görs i tid, blir åtgärderna av dessa problem mer omfattande och 

tidskrävande än vad det hade behövt vara (Brønn & Vidaver-Cohen, 2009). Även Epstein 

(2001) och Aguilera, Rupp, Williams och Ganapathi (2005) menar att kostnadsfördelar kan 

nås genom att arbeta med CSR-frågor. Enligt Epstein (2001) kan kostnaderna reduceras 

genom exempelvis minskad energianvändning och förbättrad avfallshantering som ger en 

ökad effektivitet. Detta kan ge förbättrade produkter som i sin tur kan skapa bättre relationer 

till kunderna. Utåt sätt ger arbetet en bättre image till intressenterna och detta kan leda till att 

fler investerar i företaget (Epstein, 2001). 

En anledning till varför företag frivilligt väljer att arbeta med hållbarhetsfrågor kan vara en 

önskan om att följa de lagar som finns, även om kraven kanske inte gäller just deras 

verksamhet (Deegan, 2002). Aguilera et al. (2005) menar dock att lagstiftning kan påverka 

arbetet i större utsträckning eftersom den då blir obligatoriskt. Detta kan därför få en större 

genomslagskraft än om ett frivilligt alternativ följs, som exempelvis Global Compact och 

GRI. Många länders regeringar har på senare tid infört specifika regler för CSR, däribland 

Frankrike, Finland och Tyskland. I USA däremot har störst fokus under en längre tid legat på 

specifika branscher såsom olja, gas och gruvindustrin (Aguilera et al., 2005). Genom att 

arbeta med hållbarhetsfrågor kan även relationen till de som reglerar förbättras. Företag kan 

då minska risken för stränga påföljder i form av åtal eller negativ publicitet (Rodriguez, 

2010). 

2.2.5 Branschskillnader 
Vad som förväntas av ett företag när det gäller hållbarhetsfrågor, skiljer sig mycket beroende 

på vilken bransch de tillhör. Företag inom skogsbruk har en större offentlig press på sig än 

andra branscher på grund av att materialet som används är en naturlig resurs som ej bör 

överanvändas (Panwar & Hansen, 2008). Utvecklingen har gjort att fler företag inom 

branschen förstått vikten av att inkludera miljömässig och social information i deras 

verksamhet, mycket på grund av press från ideella föreningar och media. Dessutom har 

många större skogsföretag börjat anpassa sina strategier inom hållbarhet beroende på var 

företaget har sin verksamhet. Eftersom CSR-arbetet kan innebära höga kostnader, är det just 

stora företag med höga vinster som har möjlighet att lägga resurser på det (Li & Toppinen, 

2010). Enligt en undersökning gjord av PwC 2007, visade det sig att mer än hälften av de 

största skogsföretagen i världen presenterade hållbarhetsredovisningar. Dock var mycket av 

det som rapporterades redan reglerat i lag, vilket innebar att många företag inte tog något 

ytterligare ansvar än det som krävdes. För att få en fortsatt utveckling inom skogsbranschen 

bör branschspecifika tillägg finnas i GRI:s riktlinjer. I kombination med CSR, kan detta leda 

till ett bättre användande av naturresurser i form av skog (Panwar & Hansen, 2008).  

 

Gruvindustrin är en annan bransch som har en stor påverkan på naturen och miljön och som 

kan skada omfattande områden. I USA konstaterade naturvårdsverket att gruvindustrin var 

den största orsaken till miljöförstöringen som varit under det senaste årtiondet. På senare tid 

har det även skett många protester mot olika gruvprojekt som gjort att dessa företag fått ett 

minskat förtroende från allmänheten. Därför har företagen nu insett att de måste framställa sitt 
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arbete på ett bättre sätt och försöka bidra till att gruvbranschen uppfattas som förespråkare för 

hållbar utveckling (Kirsch, 2010). Brereton (2004) menar vidare att det är svårt att koppla 

branschen till hållbar utveckling eftersom industrin arbetar med resurser som inte går att 

återvinna. Därför får företagen i största möjliga grad försöka minska sin påverkan så mycket 

det går och försöka göra sin verksamhet så effektiv som möjligt (Brereton, 2004).  

2.2.6 Är hållbarhetsarbete bra för alla? 

Enligt Borglund et al. (2008) lyfts hållbarhetsarbetet ofta fram som något positivt och något 

som kan gynna alla företag, men för vissa är fördelarna inte en självklarhet. Hos mindre 

företag kan effekten av arbetet ge större skada än vad som ursprungligen var tänkt: ”Det 

kostar ibland mer än det smakar för mindre bolag att vara riktigt ambitiösa i transparens och 

kommunikation, därför att färre bryr sig.” (Borglund et al., 2008, s.153). Smith (2007) tar 

även i sin artikel upp företagets storlek som en förklaring till att hållbarhetsarbetet inte passar 

alla. Små och medelstora företag har inte samma resurser och inte lika många intressenter att 

tillgodose som större företag har. Genom detta blir strävan efter positiv feedback från 

samhället inte lika påtaglig och arbetet får därför inte samma fokus. 

 

Smith (2007) menar vidare att hållbarhetsarbetet ibland kan få negativa effekter. Detta kan 

innefatta att arbetets fokus tas bort från det grundläggande målet med verksamheten, nämligen 

vinsten. Om fokus endast ligger på det sociala ansvaret, kan intressenter såsom aktieägare bli 

lidande då företagets främsta mål inte blir att maximera dess värde. Kostnader är en annan 

negativ aspekt som Epstein (2001) anser kan göra att företag väljer bort hållbarhetsarbetet. Att 

exempelvis följa lagar kan innebära stora framtida kostnader som kan få ekonomiska 

konsekvenser. Om lagen säger att företagets produkt inte får innehålla ett visst ämne, innebär 

detta stora omställningar för hela verksamheten och därför också för det ekonomiska 

resultatet (Epstein, 2001). Svårigheter med kostnader kan även gälla hur mycket resurser som 

ska läggas på hållbarhetsarbetet. Risken är att om för mycket pengar läggs ner på arbetet, blir 

det svårt att kompensera detta ekonomiskt (Smith, 2007). 

2.3 Global Reporting Inititative 
Willis (2003) beskriver hur tankar bakom ett gemensamt ramverk för hållbarhetsredovisning 

började utvecklas 1997. Det var CERES som under denna tid såg att det fanns svårigheter vid 

jämförandet av olika länders prestationer inom miljömässig och social information. 

Problemen berodde främst på att företagens rapporter skiljde sig mycket i vad som 

presenterades och i vilken mängd. Dessutom fanns olika riktlinjer för olika länder och 

branscher, vilket ledde till en ökad efterfrågan på ett gemensamt ramverk. Detta mynnade ut i 

att CERES med ett godkännande från UNEP (United Nations Environmental Programme´s) 

startade GRI i slutet av 1997. Syftet med ramverket var att ge hållbarhetsredovisningen 

samma acceptans och fokus som de finansiella rapporterna över hela världen. För att bli 

accepterade på marknaden med det framtagna ramverket insåg de involverade 

organisationerna att ett stort globalt stöd skulle krävas, vilket GRI lyckades med. Detta ledde 

till att det 1998 bildades globala arbetsgrupper som personer från olika delar av världen deltog 

i för att gemensamt utveckla riktlinjer. Under detta år togs även ett beslut om att riktlinjerna 

inte bara skulle fokusera på den miljömässiga informationen, utan även ta hänsyn till sociala 

och ekonomiska aspekter inom hållbarhetsområdet (Willis, 2003). Två år senare släpps den 

första versionen av GRI:s riktlinjer som benämns G1. Under detta år läggs mycket tid ner på 

att informera världen om ramverket och drygt 50 företag använder sig vid denna tidpunkt av 

riktlinjerna (PwC, 2008). 

 

Under åren som gått har GRI släppt ytterligare två versioner av riktlinjerna och det har även 

successivt tillkommit branschtillägg för att underlätta arbetet i specifika sektorer. Idag är 
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ramverket världens mest använda när det kommer till hållbarhetsredovisning och det finns 

över 1500 företag listade på GRI:s hemsida. Däremot är det betydligt fler företag som 

använder riktlinjerna som inspiration i sitt hållbarhetsarbete. Idag är det den senaste versionen 

av GRI:s riktlinjer (G3) som används och som är ett resultat av det pågående 

förbättringsarbetet av hållbarhetsrapporteringen (globalreporting.org2) . Riktlinjerna har fått 

ett mycket positivt mottagande, både av företagen som använder det i sitt arbete, men även av 

de olika intressentgrupper som är engagerade i utformandet (PWC, 2008). Dessa grupper 

innehåller specialister från olika områden såsom anställda, investerare och revisorer. Genom 

att dessa personer får medverka i utvecklingsarbetet har ramverket fått en hög tillförlitlighet 

hos dessa intressenter (globalreporting.org1). På senare tid har även fler studier genomförts 

kring GRI och dess användning. År 2007 undersökte PwC 193 bolag från Large Cap och Mid 

Cap samt alla statliga bolag, för att ta reda på hur de presenterade sin hållbarhetsredovisning. 

Resultaten visade att allt fler företag valde att följa GRI:s riktlinjer och att mest fokus låg på 

miljödelen. Dessutom visade studien att det var företagen på Large Cap som redovisade de 

mest omfattande hållbarhetsredovisningarna (pwc.com) 

2.3.1 Tillämpning av riktlinjerna 

I GRI:s riktlinjer finns det tre delar som företagen kan följa vid utformandet av sina 

hållbarhetsredovisningar. Den första och andra delen utgörs av redovisningsprinciper och 

vägledning för vad redovisningen ska innehålla och hur man säkerställer redovisningens 

kvalitet. I den tredje delen, standardupplysningar, presenteras vilken information som bör tas 

med för att redovisningen ska bli väsentlig för både intressenter och de flesta företag 

(globalreporting.org1). Dessa är i sin tur uppdelade i tre olika delar: 

 

Strategi och profil: Här visas upplysningar som ska ge en god blick över företagets 

hållbarhetsarbete, i form av strategi, profil och styrning. 

Hållbarhetsstyrning: Denna del ger läsaren en bättre förståelse kring hur företaget behandlar 

olika specifika områden, samt information som beskriver vad företaget har för relationer till 

sina intressenter och hur de har arbetat för att ta hänsyn till deras krav. 

Resultatindikatorer: Dessa indikatorer ska ge en god jämförbarhet i de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala resultaten (globalreporting.org1). 

 

Resultatindikatorerna är uppdelade i ekonomiska (9 stycken), miljömässiga (30 stycken) och 

sociala indikatorer (40 stycken). Inom dessa finns det både kärn- och tilläggsindikatorer som 

används beroende på grad av väsentlighet. I den ekonomiska delen är det sällan de finansiella 

resultaten som presenteras utan istället vad företaget har haft för ekonomisk påverkan på 

samhället. Det kan handla om allt från betalning till finansiärer, klimatsatsningar, leverantörer 

i utlandet och katastrofhjälp. Det miljömässiga ansvaret innehåller information om hur 

företaget har påverkat sin omgivning på olika sätt. Detta kan innefatta exempelvis utsläpp, 

återvinning och åtgärder för att reducera företagets påverkan på miljön. Slutligen ingår i den 

sociala delen hur företagen hanterar personella resurser men även mänskliga rättigheter och 

produktansvar (Grankvist, 2009). 

 

GRI:s ramverk är indelat i tre nivåer: A, B och C. Beroende på vad företaget vill få ut av 

redovisningen och vad de har för erfarenhet sedan tidigare så kan de själva välja från vilken 

nivå de ska redovisa. Denna bokstav ska sedan anges i början av hållbarhetsredovisningen 

tillsammans med ett plustecken om företaget har låtit en extern revisor godkänna 

redovisningen. C-nivån är lämpad för nybörjare och är den nivå där det krävs minst av 

företaget. På denna nivå skall företaget redovisa minst 10 indikatorer med minst en från varje 

område av resultatindikatorerna. Företag som använder sig av nivå A utformar en avancerad 
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hållbarhetsredovisning. Här ska varje kärnindikator rapporteras och även specifika 

branschtillägg ska beaktas (globalreporting.org3). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    (globalreporting.org3) 

Figur 1. Tillämpningsnivå GRI   

2.3.2 Fördelar med GRI 

En stor fördel som kan nås genom att använda sig av GRI:s riktlinjer är enligt Hedberg och 

von Malmborg (2003) att ramverket är globalt accepterat. Användningen av dessa riktlinjer 

ger större trovärdighet och får deras redovisning att uppfattas som mer seriös. Dessutom ger 

riktlinjerna en bra mall för hur rapporterna kan vara uppbyggda (Hedberg och von Malmborg, 

2003). Även Everaert et al., (2009) betonar strukturen av ramverket som en fördel. De menar 

att eftersom riktlinjerna liksom CSR är indelat i ekonomisk, miljö och social information, får 

ramverket en naturlig uppbyggnad och ett bra mönster (Everaert et al., 2009). En annan 

påtaglig fördel med ramverket är att jämförbarheten mellan företagen blir lättare för 

intressenterna (Willis, 2003; PwC, 2008; Nikolaeva & Bicho, 2010). För investerare 

underlättar jämförelsen genom att kunna se hur företagens prestationer skiljer sig från år till 

år. Förståelsen för hur företagen tidigare har arbetat och hur deras kommande prestationer 

kommer se ut, blir därmed högre (Willis, 2003). 

 

GRI:s frivilliga ramverk har under åren utvecklats till att bli världens mest använda när det 

gäller hållbarhetsredovisning. Att frivilligt redovisa information utifrån GRI:s riktlinjer, kan 

hjälpa företagen att på ett bättre sätt nå ut med sitt hållbarhetsarbete. Genom att visa sitt 

ansvar kan företagen erhålla konkurrensfördelar, vilket sedan kan påverka andra företag att ta 

efter deras arbete. Osäkerhet från utomstående kan genom det frivilliga ramverket och en 

utveckling av de finansiella rapporterna minska och istället öka företagens legitimitet 

(Nikolaeva & Bicho, 2010).  

2.3.3 GRI och Sverige 

Den 29 november 2007 tog regeringen ett beslut om att alla statliga bolag i Sverige ska 

upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Sverige blev härmed det första land 

i världen där statligt ägda bolag fick krav på sig att följa dessa riktlinjer (Borglund, 

Frostensson & Windell, 2010). Eftersom de statliga bolagen till stor dels ägs av svenska 

folket, är kraven stora på att visa en utförlig information om sin verksamhet och vara ett 

föredöme för andra företag. Detta ansvar gäller inte bara den ekonomiska delen, utan även att 
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presentera frågor kring hållbarhet såsom miljö och mänskliga rättigheter (sweden.gov.se). 

Syftet med lagen var att få de statliga bolagen att sträva mot ett förbättrat hållbarhetsarbete 

men även för att kunna kontrollera hur deras arbete utförs (Borglund et al., 2010). För att 

lyckas med denna typ av frågor, krävdes en bra struktur i arbetet och ett bra verktyg för 

uppföljning. Då GRI är ett utbrett internationellt ramverk där uppföljning och mätningar om 

företagets prestationer kan göras, blev det dessa riktlinjer som blev utgångspunkten för 

statliga bolag (sweden.gov.se). 

 

Enligt Borglund et al. (2010) har effekterna av lagändringen varierat i hög grad. Till skillnad 

från de som tidigare hade erfarenhet inom hållbarhetsredovisningen, blev förändringen och 

omställningen mycket större än för de som saknade denna bakgrund. Deras studie visade även 

på att den största effekten av lagändringen syntes i redovisningens upplägg och utformning, 

snarare än i deras praktiska arbete med hållbarhetsfrågor. De flesta i studien hävdade även att 

lagen gett företagen en ökad kunskap inom området, men inte i någon större utsträckning. För 

att få önskade effekter av GRI:s riktlinjer krävs det mer tid för företagen att implementera 

ramverket i sitt företag. Med tiden tros företag få en bättre insikt av riktlinjerna, för att kunna 

välja ut de indikatorer som är mest väsentliga för deras organisation (Borglund et al., 2010).  

2.3.4 Kritik mot GRI 

I praktiken har det enligt Moneva, Archel och Correa (2006) visat sig att användandet av 

GRI:s riktlinjer inte överensstämmer med deras ursprungliga syfte, som är att fungera som ett 

hjälpmedel för att visa företagets prestation inom ekonomi, miljö och sociala frågor. En del 

företag som utger sig för att följa GRI, tenderar dock att bete sig annorlunda än mot vad de 

bör göra. Detta kan exempelvis innebära att bete sig på ett oetiskt sätt i mindre utvecklade 

länder där företagen har en del av sin verksamhet. En konsekvens av GRI:s riktlinjer är att 

företag uppfattar ramverket på olika sätt. Det största problemet verkar ha varit att en 

förklaring på hur hållbar utveckling ska tolkas och användas i praktiken inte varit tillräckligt 

tydlig (Moneva et al., 2006).  

 

En studie kring effekterna av GRI:s riktlinjer gjordes av Isaksson och Steimle (2009) för att se 

hur väl företagen med hjälp av ramverket visade sina prestationer inom hållbarhet. Fem 

företag inom cementbranschen undersöktes och valdes ut på grund av sin påverkan på miljön. 

Studien visade på att riktlinjerna inte var tillräckligt tydliga och väsentliga för denna bransch 

och att det inte gav något svar på om företagen var hållbara eller inte. Dessutom visade de 

företag som hade tillämpningsnivå A mycket mindre information än vad de enligt riktlinjerna 

skulle presentera. Vid undersökningen av miljöindikatorerna var redovisningen av företagens 

påverkan och utveckling inkluderad i rapporterna. Däremot presenterades inget om hur de 

förhöll sig till branschens mål och därmed blev en jämförelse svår att göra mellan företagen 

(Isaksson & Steimle, 2009).  

 

Även internt kan GRI:s riktlinjer skapa problem, genom att vissa medarbetare har synpunkter 

på hur ramverket används. En del anser att GRI:s riktlinjer skapar osäkerhet och att 

omfattningen står i kontrast till hur detaljerat arbetet vanligtvis är. Det arbete som läggs ned är 

mycket tidskrävande och de anställda uppfattar ibland att det resultat som nås med riktlinjerna 

är små i förhållande till resurserna som läggs ned. Då de tidigare kunnat välja vilka delar de 

vill ta upp i sitt hållbarhetsarbete, tvingas de nu gå efter vad GRI anser är väsentligt och detta 

stämmer inte alltid överens (PwC, 2008). 

2.4 Institutionell teori 
Enligt Deegan och Unerman (2006) har denna teori blivit en av de främsta när det gäller att 

analysera organisationers beteende och många forskare använder sig av denna vid studier av 
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företags frivilliga rapportering. Detta eftersom teorin ger en bra helhetsbild över hur företag 

reagerar på ändrade förväntningar och pådrivningar, både socialt och från olika institutioner. 

Den institutionella teorin tar även upp vikten av att i redovisningen belysa sociala och 

miljömässiga effekter för att kunna upprätthålla en redovisning som följer de normer och 

värderingar som finns i samhället (Deegan & Unerman, 2006).  

 

För att förklara hur företagen agerar frivilligt, finns det två begrepp som kan förklara detta 

fenomen: isomorphism och decoupling (Deegan & Unerman, 2006). DiMaggio & Powell 

(1983) beskriver mekanismerna uppdelat i tre olika isomorphismer: coercive (tvingande), 

mimetic (härmande) och normative (normativ). Coercive isomorphism beskriver hur företag 

tvingas agera på ett visst sätt på grund av yttre press från samhället som det verkar i och andra 

företag som har en stor betydelse för organisationen. Genom dessa påtryckningar, kan 

företagen bli tvingade att ta fram frivilliga rapporter som möter intressenternas krav. Företag 

kan för att nå konkurrensfördelar, härma eller utveckla andra organisationers framgångsrika 

arbetssätt. Denna isomorphism kallas mimetic och är något som företagen själva kan välja att 

utföra för att på så sätt uppnå legitimitet från samhället. Den tredje och sista, normative, 

handlar om att följa de normer som finns i samhället genom att exempelvis följa 

redovisningsstandarder. Dessa normer kan komma från professionella yrkesgrupper och 

universitet som vill främja sitt synsätt inom olika arbetsområden (DiMaggio & Powell, 1983). 

Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver det andra begreppet inom institutionell teori som är 

decoupling. Det innebär att arbetet som företagen gör i praktiken är skilt från vad 

organisationen påstår sig göra. Därför kan många uppfatta företagen som oärliga och det 

skapar en osäkerhet kring dess arbete (Eriksson- Zetterquist, 2009).  

 

I hur stor grad företag beter sig på ett socialt ansvarsfullt sätt beror till stor del på olika 

institutionsformer och dess normer (Campbell, 2007; Aguilera et al., 2005; Rodriguez, 2010). 

Många företag föredrar dock att hantera problemen själva utan några institutionella krav, 

självreglering. Detta för att inte riskera att institutioner vidtar åtgärder, som ligger bortom 

företagets kontroll. Däremot är det inte säkert att denna självreglering fungerar effektivt. Om 

staten inte har någon involvering kan denna typ av reglering misslyckas, eftersom företag kan 

välja att avvika ifrån de riktlinjer som finns (Campbell, 2007). 

 

Nikolaeva och Bicho (2010) genomförde en studie om vilka drivkrafter som motiverade 

företag att frivilligt anta GRI:s riktlinjer och använde sig då främst av institutionell teori för 

att förklara fenomenet. Författarna menar att företag som följer ramverket och möter 

intressenternas krav, uppnår legitimitet och ett bättre rykte. Dessa har en stark koppling till 

varandra och företag som är legitima får också ett bättre anseende från samhället. Studien 

visade även att ledningen i ett företag kan dra nytta av GRI genom att få andra företag att gå 

samma väg. Ju fler som använder sig av ramverket, desto mer sannolikt är det att 

intressenterna uppfattar riktlinjerna som legitima och ger bättre respons till de som följer GRI 

(Nikolaeva & Bicho, 2010). 

2.5 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin belyser att ett företag måste handla i enlighet med vad samhället förväntar 

sig och vad som anses acceptabelt för att kunna överleva ur ett långsiktigt perspektiv 

(O`Donovan, 2002; Farache & Perks, 2010). Farache och Perks (2010) tar upp det ”sociala 

kontraktet” som ett centralt begrepp inom teorin, där samhället och företagen interagerar för 

att skapa gemensamma normer. Om det sociala kontraktet inte följs, blir företagets legitimitet 

hotad. Därför förväntas företag inom branscher med stor miljö och social påverkan lämna mer 

information om detta för att upprätthålla sin legitimitet. För vissa företag kan arbetet med att 
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uppnå legitimitet gå för långt. De kan innebära att de endast kommunicerar sådana aspekter 

som företaget lyckats med inom exempelvis miljö och undviker sådant som kan skada deras 

legitimitet. Trots att företaget kan vara utsatta för kritik, väljer de att nonchalera detta i så stor 

utsträckning som möjligt (Farache & Perks, 2010). 

 

I Hedlund och von Malmborgs (2003) studie om CSR och GRI i svenska företag, fann de att 

det var för att få legitimitet som företagen valde att arbeta med CSR-frågor. Genom att 

presentera en hållbarhetsredovisning kan företagen bli legitima externt men även inom 

organisationen. När alla delar integreras i CSR-arbetet, blir det lättare för de involverade att få 

ta del av informationen och därmed kan teorin hålla för att förklara detta fenomen (Hedlund & 

von Malmborg, 2003). 

2.6 Intressentteorin 
För att ett företag ska kunna överleva krävs det att hänsyn tas till externa grupper i samhället 

som de är beroende av. Denna teori behandlar relationen med dessa grupper som kallas 

intressenter och som kan delas in i två delar, primära och sekundära. De primära 

intressenterna utgörs av de som företaget officiellt har något slags avtal med som exempelvis 

anställda, aktieägare och kunder. De intressenter som företaget inte har dessa avtal med men 

som ändå påverkar företaget kallas sekundära och kan innefatta stat och kommun (Mainardes, 

Alves & Raposo, 2010). 

 

Deegan och Unerman (2006) tar upp två olika synsätt inom intressentteorin, ett normativt och 

ett positivt. Det normativa synsättet är mer inriktat på det etiska, vilket innebär att samma 

hänsyn bör tas till alla olika intressenter oavsett vilken makt varje grupp besitter på företaget. 

Intressenterna har även rätt att få ta del av all väsentlig information som rör verksamheten. 

Detta kan innebära en skyldighet att redovisa information om deras miljöpåverkan och hur de 

verkar för bättre arbetsförhållanden. Det positiva synsättet behandlar hur företaget väljer att 

uppmärksamma de intressenter som har mest makt genom exempelvis finansiella medel och 

betydelsefulla kontakter. Om en intressent har stora tillgångar av de resurser som företaget 

behöver för att kunna fortsätta sin verksamhet, prioriteras denna intressent mer och företaget 

kommer därför se till att deras önskemål infrias (Deegan & Unerman, 2006). 

2.7 Free market/Pro regulation 
Deegan och Unerman (2006) belyser två olika synsätt om huruvida reglering är nödvändig 

eller inte för att marknaden ska fungera. Det ena perspektivet ”free market” menar att 

reglering av redovisningsinformation inte är nödvändig på marknaden. Utan reglering kan 

kostnaderna för att ta fram redovisningsinformation användas till något bättre och de som inte 

utnyttjar informationen slipper betala för den. Istället ska utbud och efterfrågan verka fritt, 

vilket i sin tur kommer leda till att rätt mängd information produceras på marknaden. Om ett 

företag väljer att inte visa någon information om sin verksamhet kan de bli straffade med 

högre kostnader exempelvis när de ska beviljas lån. Detta eftersom långivarna kan vara osäkra 

på om företaget kan betala tillbaka sina skulder eller ej. Därför kommer det även utan 

reglering finnas incitament för företag att publicera information om sin verksamhet. I detta 

synsätt utgås det från att marknaden är effektiv och att fullständig information finns 

tillgänglig (Deegan & Unerman, 2006). 
 

Förespråkare inom ”pro regulation” menar dock att ”free market perspective” inte fungerar. 

Marknaden är inte helt effektiv och informationsbehovet varierar beroende på vem som ska 

utnyttja den (Deegan & Unerman, 2006). Utan reglering hävdar Deegan och Unerman (2006) 

vidare att det skulle uppstå en underproduktion av information och problem kring vem som 

ska betala för den. För att lösa dessa problem krävs det därför att marknaden regleras, vilket 
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kan ge en nytta för samhället som helhet och jämna ut spelplanen för alla inblandade. Med 

hjälp av regleringen kan också problem som insiderhandel lösas och alla får därmed lika 

förutsättningar. Dessutom har intressenterna kring ett företag rätt till en viss mån av 

information vilket enligt synsättet kan förbättras med hjälp av reglering. Även om 

kostnaderna kan vara stora, anses det ändå att fördelarna överväger både på det ekonomiska 

och på det sociala planet (Deegan & Unerman, 2006).  

 

Einhorn (2005) menar att omfattningen kring den frivilliga informationen beror på företagets 

värde och hur mycket det krävs för att maximera detta. När det gäller reglering anser Einhorn 

(2005) vidare att det kan göra att den frivilliga informationen som företagen ger ut ökar. Detta 

eftersom den obligatoriska informationen ställer krav på att utökad information krävs för att 

kunna visa en mer rättvis bild av företaget (Einhorn, 2005). Broberg, Tagesson och Collin 

(2009) analyserade i en studie vad som förklarade variationen i frivilliga upplysningar. De 

kom i sin studie fram till att en viss mängd reglering kunde påverka den frivilliga 

informationen på ett positivt sätt. Samtidigt visade det sig att en ökad och mer omfattande 

reglering inte hade någon dämpande effekt på den frivilliga informationen som företagen gav 

ut (Broberg et al., 2009). 
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och metod för insamling av data. 
Uppsatsen är en kvalitativ studie med en abduktiv strategi och kommer genomföras i form av 

intervjuer och dokumentundersökningar. I kapitlet beskrivs även operationaliseringen för 

undersökningarna och avslutas med uppsatsens validitet och reliabilitet. 

3.1 Hermeneutik 
Enligt ett hermeneutiskt ideal är det svårt att genomföra helt opartiska undersökningar och få 

förståelse för enskilda individers uppfattningar. Genom att få en inblick i människans 

erfarenheter och upplevelser, kan forskaren erhålla en bild av vad dessa betyder för individers 

handlande (Lundahl & Skärvad, 1999). Därför ses inte kunskapen som kumulativ, utan är mer 

inriktad på det unika och säregna hos individerna (Jacobsen, 2002). Eftersom vår 

undersökning innebär att få en djupare inblick i hur företagen ser på hållbar utveckling och sin 

redovisning, så utgår vi från ett hermeneutiskt synsätt. Vi kommer genomföra intervjuer med 

företagens representanter inom området och tolka deras uppfattningar vilket gör att vår studie 

blir mer inriktad på ett subjektivt innehåll. Eftersom en del av vår studie även kommer att 

innefatta granskning av hållbarhetsredovisningar, kommer våra tolkningar av dessa ligga till 

grund för jämförelsen med intervjuerna och ger därför studien en mer subjektiv prägel. 

3.2 Strategi 

Det finns olika strategier för att beskriva hur verkligheten ser ut. Jacobsen (2002) nämner i sin 

bok två av dessa, deduktiv och induktiv. Med den deduktiva strategin går forskaren från teori 

till empiri. Detta görs genom att undersökaren först skapar sig en bild av hur verkligheten ser 

ut med hjälp av tidigare teorier. Den andra strategin, induktiv, utgår däremot från empiri till 

teori. Här genomför forskaren sin studie utan några som helst förväntningar och skapar sedan 

teorier utifrån den insamlade informationen.  

Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver abduktion som en tredje väg mellan induktiv och 

deduktiv metod. Induktiv är den i form av att utgångspunkten är empirisk, men genom att 

hänsyn tas till tidigare teorier blir den även till viss mån deduktiv. Vid utformandet av 

analysen kan empirin varvas med tidigare teorier, för att nå en djupare förståelse. Vi anser att 

en ren deduktiv eller induktiv strategi inte passar in på vår studie. Då vi vill utgå från tidigare 

teorier och forskning men även till viss del från empirin, anser vi att en abduktiv strategi blir 

bäst för vår undersökning. För att få svar på vår problemformulering och våra 

forskningsfrågor kommer vi använda både empiri och teori för att få fram bästa möjliga 

resultat. 

3.3 Val av undersökningsmetod 

Utifrån det hermeneutiska idealet kommer studien att utgå från en kvalitativ metod där 

undersökarens tolkning är en central del. Att få en inblick i respondentens perspektiv och 

synsätt kan ge forskaren en mer detaljerad beskrivning av det fenomen som studeras. Därför 

är ett mindre antal undersökningsenheter och en närhet till det som studeras, utmärkande delar 

i denna metod. Exempel på datainsamling kan vara intervjuer, observation och 

dokumentundersökning (Holme & Solvang, 1991). En kvalitativ metod är också enligt 

Jacobsen (2002) lämplig att använda sig av när en djup förståelse för få enheter önskas. 

Dessutom är det en bra ansats att använda när forskaren vill testa olika teorier. 

Vårt mål är att undersöka hur väl tidigare teorier överensstämmer med våra resultat, vilket 

även är en av den kvalitativa metodens fördelar. Den kvantitativa metoden bör användas när 

undersökaren vill få en ytlig information från många enheter och där slutsatser sedan kan dras 

av majoritetens svar (Jacobsen, 2002). Då vi i vår studie vill gå mer på djupet och tolka 
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företagens hållbarhetsarbete, blir den kvalitativa metoden den bästa utgångspunkten för vår 

undersökning.  

3.4 Datainsamling 

 

Öppen individuell intervju 

För att få en djupare förståelse för företagens hållbarhetsarbete kommer en del av vår 

undersökning innefatta intervjuer. En öppen intervju kan enligt Jacobsen (2002) ske antingen 

genom att träffas ansikte mot ansikte eller genom en telefonintervju. På grund av den 

geografiska spridningen på företagen har vi valt att genomföra intervjuerna över telefon. En 

fördel med denna typ är att den är mindre kostsam samt att det finns en mindre risk att de 

intervjuade uppträder avvikande, den så kallade intervjuareffekten (Jacobsen, 2002). Det finns 

även nackdelar med telefonintervjuer, varav en är att uppgiftslämnaren kan ha svårt för att 

prata om känsliga frågor över telefon. Vi anser dock att vår studie inte behandlar några 

känsliga områden, vilket gör att vi ändå tror att vi kan få fram relevant information. 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) finns det olika sätt att utforma underlag för en intervju. 

Dessa sätt kan innebära ett mer eller mindre standardiserar upplägg beroende på 

undersökningens syfte och vilken information som eftersträvas. Ju mer standardiserade 

frågorna är, desto mer är de på förhand bestämda både vad gäller formulering och följd. Är 

ordningsföljden inte bestämd och frågorna formuleras allt eftersom intervjun fortlöper, är 

intervjun ostandardiserad (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi kommer i vår undersökning 

använda oss av en blandning av dessa, en så kallad semistandardiserad form. Denna innebär 

att en del av frågorna är förutbestämda och en del följs upp beroende på hur respondenten har 

svarat. Genom att utforma intervjufrågorna så att respondenterna får möjlighet att utveckla 

sina svar, kan vi få en bättre förståelse. 

En annan fråga som kan uppkomma vid intervjuer är om de ska spelas in eller inte. Ejvegård 

(2009) anser att inspelning kan vara ett bra alternativ för att senare kunna välja ut relevanta 

delar och för att få med all väsentlig information. För att kunna vara aktiv under intervjun 

samt få med alla svar som ges anser vi att en inspelning ger bäst resultat. Det negativa med 

detta kan vara att respondenterna ställer sig negativt till att bli intervjuad och att de blir mer 

försiktiga i sina svar.  Genom att upplysa respondenterna om möjligheten att godkänna deras 

svar samt att vi skickar ut underlaget i efterhand, tror vi inte att detta kommer bli ett 

bekymmer.  

Dokumentundersökning 

Enligt Jacobsen (2002) är kvalitativa data inte bara sådant som sagts, utan innefattar även 

dokument som är nedtecknade av andra. Exempel på detta kan vara årsredovisningar och 

offentliga dokument. Denna metod är bäst lämpad att använda när vi vill få en objektiv bild 

om vad som faktiskt utförts och fastställts. Därför kommer vi som komplement till 

intervjuerna genomföra en dokumentundersökning i form av granskning av 

hållbarhetsredovisningar, för att se hur väl företagen hållbarhetsredovisar enligt GRI:s 

riktlinjer. 

Vid en dokumentundersökning blir sekundärdata det som utgör underlaget, då informationen 

är inhämtad från en annan källa än undersökaren. Problemet med detta kan vara att 

ursprungskällan inte haft samma syfte som undersökaren har med informationen och därför 

blir dokumentens trovärdighet en bedömningsfråga (Jacobsen, 2002). Vi anser dock att 

företagens offentliga hållbarhetsredovisningar är tillförlitliga källor vars syfte 

överensstämmer med vår användning. Ett annat problem kan enligt Jacobsen (2002) vara att 
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det råder osäkerhet om hur informationen är framtagen och vilka mätmetoder som använts. 

Då företagen redovisar enligt GRI:s riktlinjer och det är utifrån dessa som vår granskning 

sker, kommer informationen vara framtagen utifrån samma källa (GRI). 

3.5 Litteratursökning 
För att hitta relevant litteratur kring vårt ämne, började vi med att söka i högskolan i 

Halmstads bibliotekskatalog, HULDA. Sökningen resulterade i ett flertal böcker inom CSR, 

GRI och hållbar utveckling och i dessa fann vi även inspiration från andra källor som kunde 

vara relevanta för vår studie. Mycket av litteraturen tog upp både positiva och negativa 

aspekter av arbetet men även hur branschskillnader kunde påverka. Därigenom väcktes vårt 

intresse av att studera dessa delar kring hållbar utveckling mer ingående.  

När vi sedan började leta vetenskapliga artiklar, blev högskolans databaser utgångspunkten. 

De som användes främst var: Google Scholar, ABI Inform, Science Direct och Emerald. 

Sökorden vi använde oss av var bland annat sustainability, Corporate Social Responsibility 

och Global Reporting Initiative, där vi inom dessa begrepp även sökte på kritik, motiv och 

branschskillnader. Då det finns mycket forskning och studier kring ämnet, försökte vi hitta 

nya artiklar som är relevanta, men även tidigare studier för att få en bredare bild av vad som 

studerats. 

3.6 Urval 
Syftet med vår studie är att jämföra hållbarhetsarbetet mellan två statliga och två privatägda 

bolag. Eftersom vi ville titta på större globala företag ansåg vi det lämpligast att använda oss 

av företag på Large Cap i jämförelsen med de statliga bolagen. Vi började vårt urvalsarbete 

med att titta på regeringskansliets lista över alla statliga bolag och företag listade på OMX 

Stockholm Large Cap. Eftersom vi var intresserade av att jämföra miljöpåverkande branscher, 

valdes företag inom skog och gruvindustrin ut från varje lista. Dessutom var ett ytterligare 

kriterium att företagen skulle ha använt GRI:s riktlinjer både 2008 och 2009 för att se 

utvecklingen efter lagändringen. Av de kvarvarande företagen gjordes ett slumpmässigt urval 

som sedan mynnade ut i följande fyra företag:  

 

  Statliga         Privata 
Skogsindustrin Sveaskog    Stora Enso 

Gruvindustrin LKAB    Boliden   

 

För att få relevant information kring företagens hållbarhetsarbeten, var en förutsättning att de 

fyra respondenterna skulle arbeta med dessa typer av frågor och vara delaktiga i 

redovisningen på ett eller annat sätt. Följande respondenter omfattas av undersökningen: 

Sveaskog   Charlotte Jönsson, CSR-ansvarig   

Stora Enso  Kenneth Collander, Miljöchef 

LKAB  Lotta Fogde, Kommunikationsdirektör   

Boliden  Marcela Sylvander, Informationschef 

3.7 Operationalisering 
 

Dokumentundersökning 

Enligt Jacobsen (2002) är operationalisering en process som innebär att tydliggöra begrepp 
för att få dessa mätbara. I vår dokumentundersökning kommer vi utgå från GRI:s 

standardupplysningar för att mäta företagens prestationer. Dessa är indelade i ekonomiska, 

miljömässiga och sociala resultatindikatorer och kommer bli våra utgångspunkter vid 
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granskningen. Vid varje resultatindikator kommer vi med hjälp av ett poängsystem bedöma i 

hur stor utsträckning företagens hållbarhetsredovisning presenterar informationen. Inspiration 

till poängsystemet har hämtats från Morhardt, Baird och Freeman´s (2002) studie. De 

använder utifrån GRI en poängskala från 0-3 poäng beroende på vad företagen presterar inom 

de olika delarna av ramverket. De har valt att i vissa fall tillåta fyra poäng till ämnen som 

anses vara mer relevanta. Anledningen till att vi ansett detta system som en bra utgångspunkt 

är att det på ett överskådligt sätt kan ge en indikation om hur väl företagen presterar om GRI:s 

olika områden. Vi har valt att ändra skalan till att gå från 0-2 poäng. Detta på grund av att de 

flesta företag i sin hållbarhetsredovisning presenterar varje indikator som helt, delvis eller ej 

redovisad. Genom att tre av de fyra undersökta företagen är externt granskade, anser vi att 

detta system på ett trovärdigt sätt visar hur väl företagen presterar inom ekonomi, miljö och 

sociala frågor. Poängsystemet kommer därför se ut på följande vis:  

2 poäng = Helt redovisad 

1 poäng = Delvis redovisad 

0 poäng = Inte alls redovisad 

 

Helt redovisad innebär att all information som GRI kräver vid varje indikator finns med. Om 

informationen finns med men inte är fullständig kommer poängen delas ut som delvis 

redovisad. Finns ingen information med om en indikator, behandlas detta som inte alls 

redovisad och inga poäng ges. Ett exempel är miljöindikatorn EN18: Initiativ för att minska 

utsläppen av växthusgaser samt uppnådd minskning. Om företaget tydligt redovisar både mål 

och initiativ som tas kring utsläpp samt tidigare prestationer ges 2 poäng. Skulle 

informationen vara bristfällig exempelvis genom att utelämna viktiga detaljer, ges enbart 1 

poäng. Finns ingen information presenterad om indikatorn ges inga poäng. Genom att bedöma 

företagen med ett poängsystem anser vi att en bättre jämförelse kan göras företagen emellan 

och vi kan därmed få fram vilket företag som redovisar mest och vad fokus ligger på. För att 

komplettera detta system kommer vi även att presentera antal indikatorer som redovisas 

oberoende av poängsättning. På så sätt kan en mer rättvis bild ges av hur mycket företagen 

presenterar i förhållanden till de poäng som tilldelats. 

Öppen individuell intervju 

Vår intervjuguide kommer utgöras av tre övergripande teman: Hållbar utveckling, GRI och 

Lagändring. Den har framtagits genom utgångspunkter från både problemställning, syfte och 

teorier för att få relevanta infallsvinklar. Vi anser att dessa teman speglar vårt syfte bra och att 

de kommer ge oss den information som vi önskar. Vi anser även att det är dessa begrepp som 

är mest centrala för vår studie och som vi genomgående vill använda för att få svar på vår 

problemställning med tillhörande forskningsfrågor.  

 

I hållbar utveckling vill vi få fram respondenternas egna tankar och åsikter kring begreppet 

och incitament till att arbeta med dessa frågor. Eftersom vi vill undersöka 

branschförhållanden, vill vi även få reda på hur de anser att deras prestationer står sig jämfört 

med konkurrenterna samt om de uppfattar att branschen är utsatt för stora påtryckningar från 

samhället och dess intressenter.  

 

Då vi kommer granska hållbarhetsredovisningar utifrån GRI:s riktlinjer, anser vi att GRI är av 

väsentlig betydelse även i vår intervjuguide. Genom dokumentstudien får vi en uppfattning 

om hur väl företagen har genomfört sitt arbete och sin redovisning. Därför vill vi jämföra våra 

resultat med respondenternas åsikter kring deras hållbarhetsredovisning. Eftersom GRI:s 

riktlinjer inte är obligatoriska för alla, är det också av intresse att undersöka vad som 
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motiverar företagen att använda sig av dessa samt se vilka fördelar respektive nackdelar som 

finns med ramverket. 

 

Eftersom vi i vår studie kommer jämföra statliga och privata företag, blir lagändringen och 

dess effekter en central del. Då de statliga bolagen nu har obligatoriskt krav på att redovisa 

enligt GRI:s riktlinjer vill vi veta om och hur denna lag har påverkat både statliga och privata 

företag. Dessutom vill vi få reda på vad de anser om lagkravet och om den bör gälla för alla 

svenska företag. Grad av reglering kring hållbarhetsredovisning varierar och det kan därför 

vara av intresse att undersöka respondenternas uppfattningar om hur mycket reglering som 

behövs för att uppnå en optimal nivå.  

3.8 Uppsatsens validitet och reliabilitet 
För att en undersökning ska anses ha en hög validitet krävs det att det som undersöks är giltigt 

och relevant. Giltighet kan delas in i två olika delar: intern och extern giltighet. Den interna 

giltigheten handlar om att det som mäts är det vi avsett att mäta, medan den externa går in på 

om de resultat som vi fått fram även kan gälla i andra sammanhang. Den senare handlar mer 

om huruvida vi kan generalisera våra resultat till en större population än bara för den berörda 

undersökningen (Jacobsen, 2002). I vår studie kommer vi endast intervjua och analysera ett 

mindre antal företag, vilket innebär att vi inte kommer kunna generalisera våra resultat. 

Genom att vi endast studerar två statliga och två privata företag varav en i respektive bransch, 

kan vi inte säga något generellt om just den branschen eller ägandeformen och studien får 

därmed en mer subjektiv prägel.  

 

Reliabilitet behandlar hur tillförlitligt tillvägagångssättet är för undersökningen. För att ett 

mätinstrument eller en undersökningsmetod ska vara passande för den aktuella studien, krävs 

det att dessa är reliabla (Ejvegård, 2009).  De problem som kan uppstå vid en intervju kopplat 

till tillförlitlighet kan vara intervjuareffekten. Det innebär att den intervjuade påverkas av 

närvaron från undersökaren och som därför kan påverka reliabiliteten negativt. Denna är störst 

vid besöksintervjuer, men kan även infinna sig vid telefonintervjuer genom exempelvis tonfall 

(Jacobsen, 2002). Eftersom vi genomför intervjun över telefon kan reliabiliteten bli bättre. Vi 

kommer därför inte möta problem som kan uppstå av att exempelvis påverkas av klädsel och 

kroppsspråk. När det gäller dokumentundersökningar kan problemen ligga i felkällor eller hur 

tillförlitliga dokumenten som används är (Jacobsen, 2002). Då hållbarhetsredovisningar är en 

offentlig handling och GRI:s riktlinjer är allmänt accepterade så anser vi att risken för 

felkällor är liten. När det gäller poängsystemet kan denna göra att reliabiliteten blir mindre då 

detta delvis är konstruerat av oss själva. Genom att vi utgått från en studie som använt 

liknande poängsystem kan trovärdigheten därmed stärkas. Dessutom är flertalet av de 

undersökta företagen externt granskade och vi anser därför att vi har en bra grund att utgå 

från. Vi har även presenterat antal indikatorer som företagen ger information om inom varje 

område för att komplettera poängsystemet ytterligare. Den kritik som kan ges angående 

poängsystemet är att ett av de undersökta företagen inte blivit granskade av en extern part, 

vilket gjort att poängsättningen har utgått mer ifrån våra egna bedömningar. Vi anser däremot 

att vår bedömning gjorts på ett objektivt sätt, där vi jämfört företagets information med vad de 

andra företagen har redovisat och vilket poäng som uppnåtts inom respektive indikator. 
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4. Empiri 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av tillvägagångssättet för empirin och är sedan 
uppdelad utifrån de fyra företag som studien innefattar. I varje del presenteras företaget först 

kortfattat och därefter redovisas resultatet av dokumentundersökningarna och intervjuerna. 

För att få en bra och tydlig struktur på empirin har vi valt att presentera varje företag för sig, 

både gällande dokumentundersökning och intervju. Vi tror att vi på detta sätt kan ge en bättre 

helhetsbild av företaget och lägga en bra grund inför en jämförande analys. Vi har valt att 

först presentera resultatet av dokumentundersökningen eftersom denna genomfördes före 

intervjuerna. Anledningen till detta var för att inte bli påverkade av respondenternas svar vid 

granskningen och att en rättvis jämförelse skulle kunna göras av företagets prestationer. 

Dokumentundersökningen är uppdelad utifrån de tre undersökta områdena av GRI:s ramverk: 

ekonomiska, miljömässiga och sociala resultatindikatorer. För att ge ytterligare information 

förutom poäng och antal indikatorer, har vi i dessa delar även valt att beskriva fokusområden 

och strategier. Intervjuerna är uppdelade i de tre huvudområdena som legat till grund för vår 

intervjuguide: Hållbar utveckling, GRI och Lagändringen.  Detta för att ge en tydlig och 

genomgående struktur som visar en beskrivning av företagets arbete inom dessa områden. 

Dessa teman är de mest centrala för vår studie och blir därför en bra grund inför kommande 

analys. 

4.1 Sveaskog 
Sveaskog är ett statligt ägt bolag som bildades år 1859 och är Sveriges största skogsägare 

genom ägandet av 3,3 hektar skogsmark. Företaget finns i stora delar av landet och deras 

verksamhetsområde innefattar främst försäljning av timmer, biobränsle och massaved och de 

är stationerade i stora delar av landet. Företaget arbetar även med markupplåtelser till både 

vindkraftverk och till jakt och fiske. Idag har företaget ungefär 740 anställda och omsätter 

drygt 7 miljarder kronor.  

4.1.1 Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning i Sveaskog är sammanslagen med årsredovisningen men ligger som 

en separat del. Företaget hade 2008 tillämpningsnivån C+ men har 2009 valt att redovisa på 

den högre nivån B+. Utifrån GRI:s riktlinjer och det poängsystem vi konstruerat har Sveaskog 

presterat följande inom ekonomi, miljö och sociala frågor: 

 
  2008 2009 Maxpoäng 

Ekonomi 8 13 18 

Miljö 12 19 60 

Social 18 38 80 

Anställningsförhållanden 14 19 28 

Mänskliga rättigheter 2 11 18 

Samhällsfrågor 2 3 16 

Produktansvar 0 5 18 

Summa 38 70 158 

Tabell 1.  Poängsättning Sveaskog  

 

            Figur 3. Stapeldiagram Sveasko 

                        Figur 2. Stapeldiagram Sveaskog
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Ekonomiska resultatindikatorer 

För att se till att skogens ekonomiska värde är säkrat är Sveaskog mån om att producera 

råvaror av hög kvalité. Strategin för att ta ett ekonomiskt ansvar är att utnyttja skogens 

resurser på bästa sätt, för att skapa både kort- och långsiktiga värden. De delar som företaget 

lägger fokus på båda åren är information om direkt ekonomiskt resultat som intäkter och 

kostnader, men även indirekt påverkan genom investeringar i infrastruktur. En förändring från 

2008 till 2009 är att marknadsnärvaro redovisas där policy och rutiner för lokala anställningar 

och leverantörer tas upp. Trots att Sveaskog har utvecklats inom området, är det de fyra 

indikatorer som också presenterades 2008 som företaget lägger mest fokus på.  

Antal redovisade indikatorer 2008: 4 stycken, 2009: 7 stycken, Max: 9 stycken 

Miljömässiga resultatindikatorer 

Biologisk mångfald är ett område som Sveaskog lägger stor fokus på när det gäller 

miljöfrågor. Anledningen till detta är att många växter och djur som är utrotningshotade lever 

i deras skogar, vilket gör att frågan får hög prioritet. Däremot har företagen ingen tillverkning 

eller betydande vattenanvändning, och redovisar därför inte något om detta. Avfall och spill är 

ett annat område som inte tas med i rapporten och detta är på grund av att mängden som 

släpps ut är så liten. Att företagets information ökat år 2009 beror bland annat på att 

energifrågorna fått fokus. Båda kärnindikatorerna redovisas och Sveaskog nämner i sin 

hållbarhetsredovisning att information kring detta område troligen kommer utvecklas ännu 

mer i kommande rapporter.  

Antal redovisade indikatorer 2008: 7 stycken, 2009: 11 stycken, Max: 30 stycken 

Sociala resultatindikatorer 

Något som Sveaskog lägger stor vikt vid när det gäller socialt ansvar är 

anställningsförhållanden och kompetensutveckling, vilket syns i deras redovisning. Företagets 

policy är att erbjuda en säker och bra arbetsmiljö samt ansvarsfulla arbeten. Informationen har 

utökats till 2009 då företaget även redovisar information om relationer mellan anställda och 

ledningen samt hur personalomsättningen ser ut. Under 2009 har även indikatorer för 

mänskliga rättigheter ökat markant, där både barnarbete och säkerhetsrutiner presenteras. 

Företaget genomför utbildningar när det gäller policys och riktlinjer och följer årligen upp 

antal fall av diskriminering. Produktansvar är ett område som Sveaskog lägger mindre vikt på 

och mycket av detta beror på att de inte har den påverkan som indikatorerna syftar till. 

Antal redovisade indikatorer 2008: 9 stycken, 2009: 22 stycken, Max: 40 stycken 

4.1.2 Intervju Charlotte Jönsson 

Charlotte Jönsson arbetar till 50 % med CSR-frågor och övriga hälften med 

kompetensförsörjningsfrågor. När det gäller CSR-delen är hennes uppgift att följa upp och 

utveckla de sociala målen och jobba med implementering och utveckling av Sveaskogs 

uppförandekod. Charlotte samordnar även hållbarhetsrapporteringen och är den som har 

huvudansvaret för hållbarhetsredovisningen och kontakten med de externa revisorerna. 

Hållbar utveckling 

Enligt Jönsson är arbetet med hållbar utveckling en förutsättning för Sveaskog och deras 

strävan mot hållbar utveckling präglar företagets verksamhet. Sveaskog driver 

hållbarhetsarbetet utifrån ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar med stöd av 

uppförandekoder, policies, riktlinjer och mål. Målet är att öka den ekonomiska avkastningen 

på ett sätt som samtidigt skapar sociala och ekologiska mervärden. Frågan är en integrerad del 

i verksamheten och organisatoriskt finns en stab för frågor kring miljö och hållbar utveckling. 

Stabens uppgift är att samordna och se till att de verktyg som behövs för att kunna ta ansvar i 

dessa frågor och områden finns. All skog som tillhör företaget är certifierad via den 

internationellt oberoende medlemsorganisationen, Forest Stewardship Council
®
 (FSC), som 
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finns till för certifiering av skogsbruk och skogsprodukter. Målet är att skogen ska brukas 

ansvarsfullt ekonomiskt, socialt och miljömässigt och i staben tas det fram utbildning för de 

anställda vilket skapar förutsättningar för hur arbetet ska utföras.  

Jönsson belyser att företagets mål med arbetet finns inom de tre olika delarna ekonomi, miljö 

och sociala frågor. Genom att arbeta med dessa frågor uppstår en affärsnytta. Virket från 

skogen säljs vidare till bland annat sågverk, pappersmassabruk och kraft- och värmeverk, 

vilket innebär att det ställs krav på att företaget inte köper virke från någon illegal avverkning, 

avverkar illegalt själva eller erbjuder dåliga arbetsvillkor. FSC-certifieringen ställer krav inom 

dessa områden. Alla intressenter är viktiga när det kommer till hållbarhetsarbetet och Jönsson 

tar upp 10 huvudintressenter som företaget lägger fokus på i sin hållbarhetsredovisning. 

Medarbetare, kunder, entreprenörer och virkesleverantörer är några som det läggs extra stor 

vikt på men även att ha en bra dialog med samarbetspartners och myndigheter poängteras.  

Skogsbranschen är ständigt övervakad och Jönsson menar att detta beror på att skogsföretagen 

har många intressenter som både påverkar och påverkas av deras verksamhet, vilket gör att 

det finns ett stort intresse för branschen. Hon beskriver vidare hur olika 

naturvårdsorganisationer är ute och kontrollerar planerade och pågående avverkningar även 

fast företaget är certifierat i sitt arbete. Även dialoger med närboende och andra intressenter är 

viktiga att ta hänsyn till då de kan ha åsikter om huruvida deras skog ska tas ner. Sedan 2009 

har Sveaskog ett speciellt mål för dialogen med externa intressenter som rapporteras i 

företagets verksamhetsledningssystem. Generellt anser Jönsson att skogsbranschen ligger 

ganska långt fram i hållbarhetsarbetet mycket på grund av den globala FSC-certifieringen. 

Eftersom företaget inte har någon industri har de inte samma miljöpåverkan som andra 

skogsföretag.  Jönsson anser ändå att Sveaskog generellt sätt ligger bra till inom det 

ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvaret och tar även upp att de tittar på hur andra 

företag presterar inom dessa områden. Om företaget inte hade arbetet med hållbarhetsfrågor, 

tror Jönsson att de hade fått en sämre lönsamhet. Eftersom företaget arbetar med olika 

aktiviteter som kräver stor dialog och höga krav anser Jönsson att det är svårt att tänka sig att 

inte arbeta med hållbarhet och ser inga negativa effekter.  

Global Reporting Initiative 

Sveaskog började hållbarhetsredovisa år 2005 då de även tagit fram sociala mål för arbetet. 

Tidigare låg mest fokus på miljöfrågorna och en miljöredovisning fanns redan under 1990-

talet. Sveaskog började redovisa enligt GRI efter att näringsdepartementet år 2008 tog beslutet 

om att alla statliga bolag ska redovisa enligt dessa riktlinjer. Jönsson beskriver att de redan 

tidigare tittat på GRI:s ramverk men att det då inte fanns tillräckligt med resurser i 

organisationen. Det var även vid denna tidpunkt som en CSR-tjänst kom till. Jönsson är 

generellt sätt positivt inställd till GRI och anser att ramverket har tillfört en struktur och 

tydlighet samt att frågorna nu har fått en större fokus hos styrelsen. Detta eftersom externa 

revisorer numera kontrollerar och granskar underlaget. Däremot menar Jönsson att vissa delar 

av GRI är lite omständliga då ramverket är globalt och ska fungera för alla användare. De får 

ibland redovisa på ett annat sätt än vad de är vana vid vilket kan resultera i att vissa 

indikatorer känns onödiga. Enligt Jönsson redovisas flest indikatorer inom miljö och 

personalfrågor, som ses som naturliga delar i verksamheten. Frågor kring mänskliga 

rättigheter är något som har fått större fokus sedan de började redovisa enligt GRI och 

eftersom företaget är anslutet till Global Compact finns denna information med i 

hållbarhetsredovisningen. Även leverantörsfrågor och socialt ansvar är något som företaget 

har lagt större vikt på sedan införandet av GRI. Tillämpningsnivån som Sveaskog har idag är 

B+. Jönsson beskriver hur företaget började på C-nivån 2008 då det kändes naturligt att börja 

på denna nivå. Detta år handlade det främst om att förstå riktlinjerna och känna sig bekväma 
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med vad som redovisades. Allteftersom tjänsten som CSR-ansvarig tillkom och resurserna 

ökade, valde Sveaskog att lägga sig på den högre B-nivån. Detta menar Jönsson är en av 

anledningarna till den ökade informationen mellan år 2008 och 2009. Jönsson anser vidare att 

det inte är något självändamål att komma upp på en A-nivå, utan det viktiga är att känna att 

arbetet löper på bra och att de når ett bra resultat på det som görs.  

Lagändringen 

Jönsson anser inte att Sveaskog har påverkats något nämnvärt av lagändringen 2008. Hon 

menar att de har fått en ökad och bättre struktur men att frågornas vikt egentligen inte har 

förändrats. De har inte heller märkt av några större krav ifrån intressenter utan Jönsson menar 

att intresset ständigt finns kring deras verksamhet. Vad gäller lagkrav även för privata företag 

så är Jönssons åsikt att det inte behövs någon lag. På ett sätt anser hon att det skulle kunna 

vara bra på grund av den ökade transparensen, men eftersom det pågår ett arbete mot en helt 

integrerad årsredovisning menar hon att hållbarhetsfrågorna kommer att komma in där istället.  

När det gäller den frivilliga rapporteringen så tycker inte Jönsson att den har ökat för 

Sveaskog i samband med lagändringen. Den största hjälpen är att den har gett dem vägledning 

om vad som är viktigt för dem att redovisa och därmed vilka frågor de ska lägga tyngd på. 

Jönsson tycker att det är svårt att säga om en reglering leder till ett bättre hållbarhetsarbete än 

om det görs frivilligt. För Sveaskog var det en hjälp framåt i struktur och prioritering, men 

generellt för alla branscher ser det olika ut och det finns alltid en risk med regleringen och vad 

som ska göras. Detta eftersom en reglering kan passa jättebra för vissa företag, men sämre för 

andra. Därför menar Jönsson att det viktigaste är att hållbarhetsfrågorna redovisas och 

poängterar att det finns forskning som visar på att företagets värde ökar om de arbetar med 

dessa frågor. Dessutom finns det krav på att denna information till viss del ska finnas med i 

företagens förvaltningsberättelse. 

4.2 LKAB 
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är en helägd statlig mineralkoncern som producerar 

järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en stor leverantör av mineralprodukter. Redan 

1890 när företaget grundades, var järnmalmsbrytning i Kiruna och Malmberget den 

huvudsakliga verksamheten, vilket är en stor del av verksamheten än idag. Deras produkter 

säljs över stora delar av världen och företaget har idag 3700 anställda samt en omsättning på 

cirka 28 miljarder kronor. 

4.2.1 Hållbarhetsredovisning 

LKAB:s hållbarhetsredovisning är en separat del som ligger tillsammans med 

årsredovisningen. Både år 2008 och 2009 redovisar företaget utifrån tillämpningsnivån C+ 

och har fått följande poäng: 

 

  2008 2009 Maxpoäng 

Ekonomi 7 7 18 

Miljö 29 31 60 

Social 16 18 80 

Anställningsförhållanden 12 14 28 

Mänskliga rättigheter 2 2 18 

Samhällsfrågor 2 2 16 

Produktansvar 0 0 18 

Summa 52 56 158 

 

Tabell 2. Poängsättning LKAB            Figur 3. Stapeldiagram LKAB 
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Ekonomiska resultatindikatorer 

LKAB:s mål är att skapa konkurrenskraftiga produkter till förmån för sina ägare samt främja 

den ekonomiska tillväxten lokalt och globalt. Genom att skapa ekonomiskt värde beskriver 

LKAB att deras intressenter kan gynnas. Detta kan ske exempelvis i form av skatteintäkter till 

de lokalsamhällen där verksamheten bedrivs, vilket i sin tur kan öka invånarnas köpkraft. 

Både 2008 och 2009 redovisas samma indikatorer som alla finns inom området ”ekonomiska 

resultat”. De områden som företaget inte presenterar någon information om när det gäller det 

ekonomiska ansvaret är frågor kring marknadsnärvaro och indirekt ekonomiskt resultat. Det 

kan innefatta information kring rutiner om lokalanställning samt utveckling och påverkan av 

investeringar i infrastruktur.  

Antal redovisade indikatorer 2008: 4 stycken, 2009: 4 stycken, Max: 9 stycken 

Miljömässiga resultatindikatorer 

Även de miljömässiga indikatorerna skiljer sig väldigt lite åt mellan åren. LKAB beskriver 

hur de ser användningen av magnetitmalmen vars egenskaper minskar energibehovet, som det 

största bidraget till en förbättring av den globala miljön. Företaget arbetar därför ständigt för 

att minska påverkan och effektivisera processerna och målet är att fram till 2012 minska sin 

energiförbrukning med 5 %. Dessutom läggs mycket tid på att ta tillvara på överskottsvärme 

och försöka hitta alternativa energikällor. En annan fråga som prioriteras i redovisningen är 

utsläpp till luft och vatten. De arbetar ständigt med att minska utsläppen av stoft och 

kväveoxid och genomför även pilotförsök för få reda på hur utsläppen kan minimeras.  

Antal redovisade indikatorer 2008: 18 stycken, 2009: 19 stycken, Max: 30 stycken 

Sociala resultatindikatorer 

LKAB redovisar de flesta indikator inom anställningsförhållanden och anställningsvillkor 

under både 2008 och 2009. Deras personalpolicy är att erbjuda säkra och trygga arbetsplatser 

samt långsiktigt friska medarbetare. De arbetar ständigt med att förebygga och upptäcka 

eventuella risker i sin verksamhet och försöker sedan eliminera dem så gott det går. När det 

gäller mänskliga rättigheter och samhällsfrågor så är dessa områden inte prioriterade i deras 

hållbarhetsredovisning. Den information som tas upp innefattar antal fall av diskriminering 

samt hur de arbetar med verksamhetens påverkan på samhällen. Produktansvar är ett annat 

område som inte prioriteras och ingen information om detta finns med. 

Antal redovisade indikatorer 2008: 9 stycken, 2009: 9 stycken, Max: 40 stycken 

4.2.2 Intervju Lotta Fogde 

Lotta Fogde arbetar som kommunikationsdirektör för LKAB. Arbetet innefattar att ansvara 

för all intern och extern kommunikation i företaget och där ingår även hållbarhetsredovisning 

och hela årsredovisningen. Tidigare hade hon även ett samordningsansvar för 

hållbarhetsarbetet men denna tjänst har nu flyttat till en annan del av företaget. 

Hållbar utveckling 

LKAB arbetar med hållbar utveckling som en integrerad del av företagets verksamhet. Fogde 

beskriver hur de innan näringsministerns beslut om att upprätta hållbarhetsredovisning, inte 

använt uttrycket hållbar utveckling och CSR var inte heller beskrivet i dessa termer. Hon 

menar vidare att det är viktigt för deras verksamhet att arbeta med hållbarhetsfrågor och att 

detta görs genom de tre områdena som brukar innefattas när det pratas om hållbarhetsarbete, 

nämligen ekonomiskt, socialt och miljörelaterat ansvar. Miljörelaterat ansvar är en viktig del 

då de bedriver en verksamhet som har en stor påverkan på omgivningen och det blir därmed 

viktigt att följa alla regler och se till att göra så lite skada som möjligt. I den sociala delen 

menar Fogde vidare att företaget där också bedriver ett ambitiöst arbete, mycket på grund av 

företagets storskaliga verksamhet och att den bedrivs en kilometer under jord. Det blir därmed 

viktigt att arbeta med både säkerhetsfrågor och hälsorelaterade frågor och hon poängterar 
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också att företaget idag har en extremt låg sjukfrånvaro. När det gäller det ekonomiska 

ansvaret belyses påverkan på de små orterna de verkar i. Eftersom företaget är så pass stort, 

gör det att orterna och regionerna får en väldigt stor betydelse för LKAB. 

LKAB har identifierat ett antal intressenter som är viktigare än andra och för företaget är den 

som har högst prioritet enligt Fogde lokalsamhällena. Hon förklarar vidare att Kirunas 

stadskärna kommer att flyttas inom de närmsta 30 åren, på grund av LKAB:s verksamhet. Om 

detta inte kan göras på ett bra sätt så att människorna där blir nöjda, menar Fogde att det 

kommer bli svårt att få tag i personal. Därför blir relationerna med dessa samhällen en central 

del för verksamheten. Något som företaget anser sig har fått en stor fördel med gentemot sina 

konkurrenter är produkten LKAB Green Pellets. Detta är järnmalm i kulform och genom att 

den består av magnetit, har produkten egenskapen att den avger värme vid upphettning. På 

grund av denna egenskap behövs inte lika mycket bränsle tillföras vilket gör att 

koldioxidutsläppen minskar och detta menar Fogde att företaget på senare tid ser mer och mer 

som en viktig konkurrensfördel. 

Fogde anser inte att branschen är utsatt för stora påtryckningar från samhället och andra 

intressenter men betonar att verksamheten är beroende av lagar, regler och myndighetsbeslut. 

Därför är det viktigt för företaget att sprida kännedom om de klimatsmarta egenskaperna hos 

deras produkter samt att de vill att beslutsfattare uppfattar LKAB som ett ansvarsfullt företag. 

I jämförelsen med andra företag inom samma bransch anser Fogde att de ligger väldigt långt 

framme. Många av deras konkurrenter finns bland annat i Australien, Brasilien och Kanada 

och hon menar att inga järnmalmsgruvbolag i världen har så stränga krav på sig som LKAB 

har miljömässigt. Detta gör att de tvingas bli världsledande på det här området och menar 

vidare att företaget ligger långt framme även gällande arbetskraft och anställningsvillkor. 

Fogde hoppas och tror att hållbarhetsarbetet som bedrivs kan göra företaget till en mer 

attraktiv arbetsgivare. Det är också av denna anledning som de bland annat arbetar med dessa 

frågor eftersom de tror att det kan göra att fler då vill arbeta i företaget. Några negativa 

effekter av hållbarhetsarbetet har Fogde inte märkt. Hon menar att det är en integrerad del av 

deras företag idag och en förutsättning för att hålla på med den verksamheten de gör. 

Global Reporting Initiative 

När näringsministern för tre år sedan beslutade att alla statliga bolag skulle redovisa enligt 

GRI:s riktlinjer började även LKAB med detta. Fogde beskriver hur arbetet redan tidigare 

funnits i företaget men att det aldrig beskrivits i en samlad rapport innan. Om upplägget anser 

hon att det är bra då det ger en jämförbarhet mellan företaget och att det är hela poängen med 

att ha ett etablerat rapporteringssystem. Däremot när det gäller företagets egna perspektiv och 

deras mål för förbättring, anser hon inte att GRI har någon roll. Dessutom anser hon att 

ramverket ibland kan vara fyrkantigt och det som efterfrågas av ramverket kanske inte alltid 

är det som LKAB anser mest angeläget att informera om. 

Numera redovisar LKAB på tillämpningsnivå C+ och har gjort det sedan starten. Fogde ser 

ännu inga skäl att byta nivå och menar att det inte finns någon anledning att tävla i GRI. 

Dessutom är hållbarhetsrapporteringen en relativt ny företeelse för företaget och de känner att 

de vill ta arbetet i den takt som passar dem. Däremot poängterar hon att LKAB redovisar 

många fler indikatorer än vad C-nivån kräver och att det i framtiden kan bli mer aktuellt att 

uppgraderas till en högre nivå. Av GRI:s områden har LKAB enligt Fogde valt ut några 

fokusområden som prioriteras. De försöker så mycket som möjligt göra ramverket till deras 

eget och ta med de frågor som de anser viktigast att rapportera om. Sen starten är det också de 

områden som de hade bra underlag sen tidigare som företaget redovisar mest om. Då 

miljörapporter tidigare presenterats förklarar Fogde att de därför har en ambitiös rapport om 
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detta och anledningen till att det inte redovisar något produktansvar beror enligt henne på att 

underlag kring detta inte funnits sen tidigare. 

Lagändringen 

Lagändringen har påverkat LKAB i stor grad eftersom de tidigare inte presenterade någon 

hållbarhetsredovisning. Fogde anser inte att hon märkt något större krav från intressenterna i 

samband med lagändringen, men att hon utöver detta märkt en tilltagande trend hos kunderna. 

Intresset för hållbarhetsfrågor menar hon ökat och kunderna blir allt mer intresserade av att 

veta hur företaget beter sig och hur deras produktegenskaper ser ut ur ett miljö- och 

klimatperspektiv. Den frivilliga rapporteringen anser Fogde dock har ökat sedan 

lagändringen. När LKAB ändå ska redovisa menar hon att de lika gärna kan berätta och sätta 

in det som redovisas i ett sammanhang. Företaget har även märkt efter införandet att det finns 

oerhört mycket i bolaget att redovisa om och Fogde tror därför att det är bra för företagets bild 

utåt att detta görs på ett sammanhållet sätt.  

Fogde anser inte att det bör bli lagkrav även på privata företag att redovisa enligt GRI:s 

riktlinjer och menar att detta är upp till ägaren att bestämma. För statliga företag valde ägarna 

att genomföra en lagändring och hon anser att samma möjlighet ska kunna ges till privata 

ägare att välja vad de anser är bäst. Huruvida reglering leder till ett bättre hållbarhetsarbete, 

anser Fogde att arbetet måste byggas på ett egenintresse. Företaget själv måste se ett mervärde 

med redovisningen och görs inte detta tror hon att arbetet bara blir en resurstjuv som ändå inte 

kommer resultera i något bra i slutändan. Hon belyser slutligen att hon tror att allt fler företag 

mer och mer upptäcker ett affärsintresse för denna typ av rapportering. 

4.3 Stora Enso 
Stora Enso är en privatägd skogsindustrikoncern huvudsakligen tillverkar tidningspapper, 

finpapper, industriförpackningar och träprodukter. Företaget grundades 1998 när det svenska 

STORA slogs samman med det finska Enso-Gutzeit Oy. Företagets mål är att utvecklas inom 

förnybara material, både för att möta globala utmaningar men även för att möta kundernas 

behov. Idag är företaget verksamt i flera länder och har cirka 26 000 anställda med en 

omsättning på 10,3 miljarder EUR.  

4.3.1 Hållbarhetsredovisning 

Företagets hållbarhetsredovisning är en separat rapport skild från årsredovisningen och 

presenteras på engelska. 2008 fanns ingen tillämpningsnivå beskriven men 2009 redovisade 

de enligt B+. Följande poängresultat är uppnått för Stora Enso: 

 

 

  2008 2009 Maxpoäng 

Ekonomi 7 5 18 

Miljö 32 38 60 

Social 31 39 80 

Anställningsförhållanden 8 12 28 

Mänskliga rättigheter 12 12 18 

Samhällsfrågor 10 11 16 

Produktansvar 1 4 18 

Summa 68 82 158 

 

Tabell 3. Poängsättning Stora Enso         Figur 4. Stapeldiagram Stora Enso 
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Ekonomiska resultatindikatorer 

Stora Ensos ekonomiska ansvar visas under båda åren genom information om det ekonomiska 

resultatet såsom levererat ekonomiskt värde och finansiellt stöd från den offentliga sektorn. 

Företaget beskriver hur de med hjälp av försäljning och inköp, ses som en tillförlitlig 

inkomstkälla bland företagets entreprenörer och leverantörer. Förutom att presentera den 

finansiella vinsten läggs även stor fokus på de risker och möjligheter som finns med 

klimatförändringen och företagets lösning är att försöka öka användningen av förnybara 

råvaror för att därigenom minska klimatpåverkan. Marknadsnärvaro och indirekt ekonomisk 

påverkan är något som inte presenteras i hållbarhetsredovisning varken 2008 och 2009. 

Antal redovisade indikatorer 2008: 4 stycken, 2009: 4 stycken, Max: 9 stycken 

Miljömässiga resultatindikatorer 

Indikatorerna kring miljö är något som företaget redovisar väldigt mycket av både 2008 och 

2009.  Vid nedläggningar av fabriker lägger Stora Enso stor vikt vid att se till att restaurera 

och återställa de områden de verkat på. För att detta ska göras på ett korrekt och miljövänligt 

sätt, följs lagstiftningen för hur de ska agera i det aktuella landet. Frågor kring energi och 

vatten beskrivs också utförligt och Stora Enso arbetar hela tiden för att utnyttja resurserna på 

ett så effektivt sätt som möjligt. Vatten är ett område som fått större fokus 2009 och som 

första pappers- och förpackningsföretag anslöt sig Stora Enso detta år till UN Global 

Compact´s vattenprogram. Under detta år har även informationen i många av indikatorerna 

utvidgats och gjort att poängresultatet för 2009 blivit högre.  

Antal redovisade indikatorer 2008: 25 stycken, 2009: 25 stycken, Max: 30 stycken 

Sociala resultatindikatorer 

Både 2008 och 2009 har samma aspekter när det gäller social information tagits upp i 

redovisningen. Mycket av det som nämns när det gäller anställningsförhållanden är frågor om 

hälsa och säkerhet i arbetet och är något som företaget skriver mycket om. Inom detta område 

följer de även Occupational Health and Safety Performance, som är riktlinjer för hur företaget 

arbetar och presterar inom hälsa och säkerhet. Utifrån detta planerar företaget att skapa nya 

indikatorer för att arbetet ska kunna bli mätbart. Mänskliga rättigheter och samhällsansvar är 

andra delar som beskrivs utförligt båda åren men vid frågor om produktansvar är 

informationen bristfällig. 

Antal redovisade indikatorer 2008: 21 stycken, 2009: 24 stycken, Max: 40 stycken 

4.3.2 Intervju Kenneth Collander 

Kenneth Collander ansvarar för att koordinera miljöarbetet inom Stora Enso i Sverige. Det 

innefattar bland annat miljörapportering, representation i branschsammanhang, förse 

koncernen med underlag från Sverige och synpunkter i olika policy- eller teknikfrågor som 

rör miljö och utsläpp. Det kan alltså handla om allt från avfall till klimatfrågor. 

Hållbar utveckling 

Collander beskriver Stora Ensos vision, där hållbar utveckling är en tydlig utgångspunkt och 

ett mål för företaget. Collander beskriver vidare hur företag, människor och planet möter nya 

utmaningar som inte tidigare skådats, vilket gör att det krävs nya förhållningssätt till material. 

Stora Enso strävar efter att på ett framgångsrikt sätt vinna genom lösningar som är baserade 

på förnybara råvaror och har en stor tillgång i vedråvaran. Genom detta anser han att Stora 

Enso har en hållbar och uthållig utgångspunkt. Med hjälp av interna krafter och kreativitet vill 

företaget förnya sig och skapa en framgångsrik verksamhet och därmed bygga upp en framtid 

på ett hållbart sätt. Collander betonar att inställningen till hållbar utveckling finns från 

styrelsen och VD:n, ner genom hela organisationen, vilket därmed visar hur viktig frågan är. 

Vad gäller framtiden så är målet att utveckla verksamheten, men det finns också mer 

detaljerade mål kring till exempel vatten, avfall, luft och koldioxid. Dessutom bedriver Stora 
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Enso projekt och investeringar som förenar förbättringar inom produktivitet, kvalitet och 

miljö. 

Kunderna är en viktig intressent när det gäller Stora Ensos hållbarhetsredovisning, men 

Collander belyser även att investerare är mycket viktiga och Stora Enso vill vara en part att 

räkna med och ett företag att satsa på. För Stora Enso är det också viktigt att försöka förmedla 

allt positivt som görs, både till privatpersoner som bor på orten där de verkar, men även till 

ideella organisationer och andra företag. Collander menar att detta ger en input om vad som 

ska redovisas för att göra hållbarhetsredovisningen informativ och användbar. Även internt är 

det viktigt att förmedla vad företaget gör och de anställda blir därför en viktig målgrupp att ta 

hänsyn till. Eftersom företaget bedriver industriell verksamhet så finns det stora krav ifrån 

samhället att det ska leverera bra resultat. Då skogsbranschen är miljöpåverkade, anser 

Collander att det är viktigt att visa varför företaget finns till och vilket värde det ger, för att 

skapa det förtroende som är så viktigt. För att se hur väl Stora Enso står sig mot sina 

konkurrenter inom samma bransch menar Collander att det bästa är att titta på hur andra 

uppfattar företaget. Han framhåller dock att genom att titta på de slutsatser som dras av både 

t.ex. Dow Jones och Carbon Disclosure Project, är slutsatsen ändå att Stora Enso är bland de 

bästa och han menar att företaget hela tiden strävar efter att bli bättre. 

För Stora Enso är hållbarhetsarbetet en naturlig och integrerad del i vardagen. Collander 

menar att de positiva effekterna som märkts av arbetet är att de har lyckats minska sin 

miljöpåverkan samtidigt som de ökat produktionen. Genom detta kan Stora Enso visa en 

positiv trend i minskad miljöpåverkan. Några negativa effekter med arbetet tycker Collander 

inte att det finns. Han poängterar att det kostar pengar och att utgifter är något som företaget 

alltid vill försöka minska, men samtidigt menar han att det inte är något som de kan dra ner på 

eftersom det är en del av vardagen. På samma sätt som löner betalas ut till anställda så ses 

hållbarhetsarbetet som en integrerad del och ett väl inarbetat tänk och ses därför inte som 

något negativt.  

Global Reporting Initiative  

Redan 1998 när Stora och Enso gick ihop var miljöfrågorna i fokus och företaget fortsatte 

med att publicera årliga miljöredovisningar, vilket pågått sedan 1995. 2003 utvecklades 

miljöredovisningen till en hållbarhetsredovisning, där de olika delarna i hållbarhetsarbetet 

togs upp. Sedan dess har hållbarhetsredovisningen utvecklats ytterligare och sedan 2008 

redovisar Stora Enso enligt GRI:s riktlinjer. Collander menar att eftersom GRI är ett 

internationellt erkänt och inarbetat ramverk sedan flera år tillbaka, så blev valet lätt för Stora 

Enso. Dessutom finns det få mallar för hur stora internationella företag kan redovisa mot sina 

intressenter och detta var något som GRI kunde erbjuda. Collander anser inte att de lägger 

fokus på någon specifik del av riktlinjerna. Stora Enso går igenom hela konceptet och han 

anser att det inte går att lyfta fram någon del som är viktigare än någon annan. Däremot 

beskriver Collander att de under de senaste åren har arbetat mycket med vattenfrågan, 

klimatfrågan, human rights delen och de sociala indikatorerna som därför kan anses som lite 

tyngre. 

Collander anser att upplägget kring riktlinjerna är bra eftersom det är ett brett och heltäckande 

koncept. Genom att börja med strategi och analys för att sedan avsluta med produktansvar, 

menar Collander att en bra bredd täcks in. Även om han anser att det flesta indikatorerna är 

relevanta för Stora Enso, menar han dock att vissa frågor kan kännas mindre väsentliga att 

svara på. Ambitionen har sedan tidigare enligt Collander varit att redovisa på en B+ nivå, 

vilket de gör även idag. Huruvida Stora Enso kommer att uppgraderas till en A-nivå har ännu 

inte analyserats i detalj och Collander tror att mer energi krävs för att nå upp till denna nivå. 
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När det gäller vad Stora Enso kan förbättra i sin hållbarhetsredovisning, menar Collander att 

det naturligtvis finns saker som kan förbättras. En utmaning är att vara så heltäckande och 

detaljerad som företaget vill och samtidigt behålla en kvalitet i form av intressegrad och att 

bevara redovisningen kort och koncis. Han beskriver vidare vikten av att kondensera och 

prioritera i redovisningen. Detta tror Collander görs enklast genom att ha ett systematiskt 

arbetssätt för intressentdialoger och att rutiner finns för att få reda på vad intressenterna 

efterlyser. Görs inte detta tror han att det kan bli svårt att göra en redovisning relevant och 

intressant.  

Lagändringen 

Lagändringen har enligt Collander inte påverkat Stora Ensos arbete eller redovisning. Han 

betonar att deras redovisning har varit väl inarbetad sedan 2003 och att företaget var långt före 

många andra med att börja med hållbarhetsredovisningar. Han menar snarare att de ligger 

steget före och eftersom Stora Enso är långt ifrån en statlig verksamhet så är jämförelsen svår 

att göra. Inte heller större krav från intressenter har märkts av kopplat till lagändringen. Den 

stora förändringen som Stora Enso har märkt från sina intressenter, beror enligt Collander på 

det ökade allmänna intresset för hållbarhetsfrågor och särskilt klimatfrågan. Vad gäller 

huruvida även privata företag borde få lagkrav på sig att redovisa enligt GRI:s riktlinjer, 

menar Collander att det inte behövs och att det bara är att titta på hur många som redan gör 

det utan reglering.  

4.4 Boliden 
Boliden har funnits sedan 1924 och är ett privatägt företag inom gruvindustrin. Företaget är 

listat på NASDAQ OMX Stockholm och är uppdelat i två huvudområden, gruvor och 

smältverk. Inriktningen på verksamheten ligger främst på förädlingskedjans första steg och 

innefattar både gruvbrytning, smältning och återvinning. Företaget verkar globalt och de 

gruvor och smältverk som Boliden driver ligger förutom i Sverige även i Finland, Norge och 

Irland. Omsättningen är drygt 28 miljarder kronor och antal anställda cirka 4400 stycken. 

4.4.1 Hållbarhetsredovisning 

Bolidens hållbarhetsredovisning presenteras som en separat rapport. Deras redovisning är inte 

granskad av en extern part, men det anser själva att de uppnår tillämpningsnivån B både 2008 

och 2009. Företaget har uppnått följande resultat: 

 

  2008 2009 Maxpoäng 

Ekonomi 7 6 18 

Miljö 21 32 60 

Social 17 23 80 

Anställningsförhållanden 10 14 28 

Mänskliga rättigheter 0 2 18 

Samhällsfrågor 6 6 16 

Produktansvar 1 1 18 

Summa 45 65 158 

 

Tabell 4. Poängsättning Boliden       Figur 5. Stapeldiagram Boliden       

Ekonomiska resultatindikatorer 

För Boliden innebär det ekonomiska ansvaret att ha en långsiktig lönsamhet och arbeta på ett 

effektivt sätt. Då företaget har lång erfarenhet inom gruvbranschen kan detta utnyttjas i form 

av minskad resursanvändning och ökad produktivitet, vilket i sin tur kan minska kostnaderna. 

När verksamheten går bra gynnas intressenterna och generar avkastning till aktieägarna. 
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Företaget framhäver i sin hållbarhetsredovisning hur de arbetar för att skapa arbetstillfällen 

hos sina lokala leverantörer, vilket är en del av indikatorerna för ekonomiskt ansvar. Av de 

drygt 6500 leverantörer som Boliden har, kommer cirka 80 % från närliggande områden. Den 

poängskillnaden som finns mellan åren beror på att företaget redovisar mindre information 

om marknadsnärvaro än vad de gjorde föregående år.  

Antal redovisade indikatorer 2008: 4 stycken, 2009: 4 stycken, Max: 9 stycken 

Miljömässiga resultatindikatorer 

Vad gäller miljöansvaret är energifrågan den som Boliden ständigt arbetar för att förbättra. De 

har en fastställd energipolicy och 2008 nådde de målet av att inneha certifierade 

energiledningssystem på samtliga Bolidens produktionsanläggningar. Påtryckningar från 

myndigheter och utifrån företagets egna mål har gjort att utsläppen från gruvorna har minskat. 

Därför prioriterar Boliden redovisning av de indikatorer som ingår i utsläpp till luft och 

vatten. På grund av mycket nederbörd under år 2007 och 2008 ökade utsläppen av metaller 

med 50 %. Detta har gjort att en utökning av reningsverk har krävts och det nya målet till 

2013 är att minska metallutsläppen till vatten med 25 %.  

Antal redovisade indikatorer 2008: 19 stycken, 2009: 20 stycken, Max: 30 stycken 

Sociala resultatindikatorer 

Boliden arbetar för en företagskultur där ansvar tas till medarbetare och den arbetsmiljö de 

verkar i, för att på sätt bli en eftertraktad arbetsgivare. Att förbättra ledarskapet är en 

grundsten i företagets sociala ansvar. Genom detta arbete så kan alla delar i verksamheten 

gynnas, i form av mer motiverad personal och säkra arbetsmiljöer. Därför har Boliden 

utvecklingsprogram och utbildningar för att utveckla ledarskapet bland chefer och 

ledningsgrupper. Även samhällsfrågor är något som företaget redovisar många indikatorer 

inom. De beskriver både hur deras verksamhet påverkar samhället i stort men tar även med 

information om konkurrenshämmande aktiviteter samt böter och sanktioner kopplat till deras 

verksamhet. Mänskliga rättigheter är en del som det redovisas väldigt lite om. 2008 visades 

ingen information och 2009 var endast en resultatindikator presenterad, som innefattade 

föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal.  

Antal redovisade indikatorer 2008: 13 stycken, 2009: 16 stycken, Max: 40 stycken 

4.4.2 Intervju Marcela Sylvander 

Marcela Sylvander är informationschef på Boliden och ansvarar för den externa 

kommunikationen, men även det som internt kommuniceras från ledningen ut till resten av 

organisationen.  Hon har hand om kommunikationskanaler som intranät och personaltidning 

och är även presstalesman för företaget samt ansvarar för att ta fram hållbarhetsredovisningen. 

Hållbar utveckling 

Boliden arbetar med hållbar utveckling utifrån Triple Bottom Line perspektivet och Sylvander 

beskriver den delen som behandlar yttre miljöfrågor som en viktig del i företaget. Den andra 

delen innefattar den sociala biten, där personalfrågor vävs in i form av rekrytering, 

vidareutbildningar, relationer med fackföreningar men också frågor om hälsa och säkerhet. 

Den tredje delen som Sylvander tar upp är den ekonomiska utvecklingen som inte är direkt 

finansiellt relaterat och som kan innefatta stöd till lokala enheter i form av sponsring. 

Anledningen till att Boliden började arbeta med hållbarhetsfrågor tror Sylvander är samma 

som för många andra företag. Företaget har utvecklats från att ha gjort en miljöredovisning till 

att idag ha känt ett behov av att bredda området. Sylvander förklarar vidare att företaget har 

organiserat sig utifrån hållbarhetsaspekter och att personal, miljö och kommunikation numera 

sitter ihop som en grupp.  
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Bolidens mål med hållbarhetsarbetet är enligt Sylvander uppdelade i två delar. Det ena 

beskrivs som det lagmässiga, då företaget är i en bransch där alla enheter är tillståndspliktiga. 

Både lagkraven och samhällskraven blir hårdare för branschen och Sylvander menar att 

Boliden måste och vill ta täten i detta. Den andra delen innefattar att stora risker finns kopplat 

till branschen när det gäller yttre miljö, hälsa- och säkerhetsfrågor samt arbetsmiljöfrågor och 

även där vill Boliden sätta ned foten och vara tydliga med var de står. Sylvander anser det 

svårt att jämföra Boliden med hur andra konkurrenter inom samma bransch genomför sitt 

hållbarhetsarbete, just för att inte finns så många bolag av deras sort i Sverige. I Europa menar 

hon att det finns några till, men eftersom branschen är så global så finns det stora skillnader 

både storleks- och prestandamässigt. Sylvander anser trots allt att Boliden ligger på den övre 

halvan och mycket tror hon beror på vart de ligger geografiskt. Både smältverk och gruvverk 

ligger i nordiska länder där traditionerna har funnits länge om att arbeta med dessa frågor. 

Intressenterna som Boliden vänder sig främst till när det gäller hållbarhetsredovisningen är 

enligt Sylvander två olika grupper. Den ena är finansbranschen, med fokus på de 

etikanalytiker som finns och som bevakar företaget medan den andra målgruppen innefattar 

Bolidens egna medarbetare. Sylvander anser att det är svårt att se någonting negativt med att 

arbete med hållbarhetsfrågor. Hon belyser dock att arbetet och att få förändringar till stånd 

kan ta lång tid i deras bransch, just eftersom det är stora komplexa processindustrier som det 

handlar om. Detta kan göra att de ibland kan känna sig rastlösa, men Sylvander poängterar 

ändå att hon inte ser något negativt med arbetet, utan snarare tvärt om. 

Global Reporting Initiative 

Bolidens historia vad gäller hållbarhetsredovisning har gått periodvis sedan år 2000, men 

såsom de flesta företag klassificerar hållbarhetsredovisningar idag, började företaget med år 

2005. Dessförinnan arbetade Boliden med att ta fram miljöredovisningar och ett tag var det 

även inne att göra redovisningar utifrån ecological footprint principen. Redan från år 2000 

menar Sylvander att de tagit intryck av GRI:s riktlinjer. Allteftersom åren har gått har de 

kunnat se vad som passar företaget och inte och de har blivit mer och mer konsekventa i sin 

redovisning. Varför de valde just GRI:s ramverk menar Sylvander beror på att 

redovisningssättet har utvecklats till att bli en mer jämförbar praxis. Eftersom det inte finns 

någon lagstiftning inom detta område, menar hon vidare att företaget måste hitta ett system 

som alla känner igen och där tycker Boliden att GRI är det som fungerar bäst. 

Vad gäller GRI:s upplägg anser Sylvander att det kan vara lite för fyrkantigt ibland. Detta på 

grund av att mycket av det som efterfrågas inom personalsidan är något som redan är reglerat 

i svenskt lagstiftning idag, som exempelvis ersättningar och kollektivavtal. Därför menar hon 

att det ibland kan kännas som om vissa saker krystas fram även om det är lagmässigt i de 

länder som Boliden är verksamma i och som är specifikt för deras bransch. Sylvander 

beskriver att det finns ett metals- and mining avsnitt i GRI och även där kan hon känna att 

vissa frågor inte är så relevanta för Boliden. Där efterfrågas det informationen om hur 

planerna ser ut om en by måste flyttas eller om ett AID-sjukhus bedrivs. Eftersom Bolidens 

verksamhet ligger som det gör geografiskt, menar Sylvander att denna information inte är 

relevant för företaget idag. Boliden lägger istället fokus på de delar som är relevanta för den 

verksamheten som de bedriver. Hon menar vidare att de försöker vara tydliga i sin 

rapportering och de inte försöker överarbeta information för att det ska se bra ut. 

För 2010 har Boliden gjort en förändring kring hållbarhetsredovisningen, eftersom företaget 

kände att mycket av förståelsen för vad Boliden gör försvinner vid en tryckt rapport. Därför 

har de numera en tryckt variant där Bolidens egna prioriteringar tas upp inom de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala områdena. Utöver detta har de även en rapport som läggs upp på 
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hemsidan, där GRI:s riktlinjer följs fullt ut. Boliden säger sig idag ha tillämpningsnivån B och 

det är inte granskade av en extern part. Sylvander menar att på grund av detta så tror inte hon 

att den högsta nivån, A går att uppnå. Anledningen till att de inte har valt att bli externt 

granskade är att det är ett enormt arbete förenat med stora kostnader. Hon menar vidare att om 

en revisor ska granska deras hållbarhetsredovisning, måste denna i princip gå ner i 

vattenprovtagningsmätningar och skicka detta till ett laboratorium i Kanada för analys. Detta 

är en enorm process, men Sylvander poängterar att de arbetar för att så småningom komma 

dit.  

Lagändringen 

Sylvander anser inte att lagändringen har påverkat Boliden vad gäller en större politisk 

påverkan och hon har heller inte fått något intryck av att det skulle ha ”spillt ut” över 

näringslivet. Tvärtom anser hon att näringslivet och framförallt de stora börsnoterade bolagen 

har arbetat med dessa frågor länge och att de statliga bolagen nu hoppar på. Hon har inte 

heller märkt några större krav ifrån intressenter i samband med lagändringen. Huruvida de 

borde bli lagkrav även på privata företag anser hon att det kanske inte vore dumt att ha en 

motsvarande årsredovisningslag. Problemet som hon ser det är att arbetat är så mycket mer 

komplext och att skillnaden mellan vad Boliden och ”Kalles mekaniska verksdag” redovisar 

är otroligt stor. Hon betonar även att det finns lagkrav på hållbarhetsinformation i 

årsredovisningen som har utvecklats och det anser hon är tillräckligt tillfredställande. 

Eftersom Boliden arbetar såpas mycket med hållbarhetsfrågor som de gör idag, tror Sylvander 

inte heller att ett lagkrav hade påverkat deras hållbarhetsredovisning, eftersom de då lagstiftar 

om någonting som redan görs.  
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5. Analys 

Kapitlet inleds med en beskrivning av analysens upplägg och tillvägagångssätt. Utifrån de tre 
kategorier som valts, kommer vi koppla samma intervjuer och dokumentundersökningar från 

empirin med tidigare teorier och studier. Genom detta kan vi få en bild av vilka likheter och 

skillnader som finns, samt jämföra statliga och privata företag i de utvalda branscherna. 

 

För att få en bra struktur och överblick kommer analysen delas upp i de tre huvudområdena 

utifrån empirin och intervjuerna: Hållbar utveckling, GRI och Lagändringen. För att kunna 

jämföra de statliga och privata företagen, samt se branschskillnader, anser vi att dessa teman 

som genomgående använts i vår studie på ett tydligt sätt kan visa skillnader och likheter 

mellan företagen. I GRI-delen kommer företagens resonemang kring ramverket vävas in med 

teorier tillsammans med resultatet från granskningen av hållbarhetsredovisningarna. Under 

intervjuerna framkom information kring företagens tillämpningsnivåer och fokusområden. 

Därför anser vi att detta på ett överskådligt sätt kan jämföra respondenternas svar med vad 

poängen och antal indikatorer visade i vår dokumentundersökning, utifrån GRI:s ramverk. 

Inom varje område har nya kategorier skapas utifrån vad teorin och empirin visade.  Dessa 

kategorier kommer ligga till grund för en sammanfattande tabell där de fyra företagens 

ställningstaganden presenteras. Tabellen kommer åskådliggöra de viktigaste resultaten från 

studien och utgör ett bra underlag inför kommande slutsatser.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Analysmodell 

5.1 Hållbar utveckling 
Enligt Grankvist (2009) innebär hållbar utveckling att arbeta på ett sätt som gynnar samhället 

idag och som ger framtida generationer liknande förutsättningar. För Sveaskog och LKAB 

beskrivs hållbar utveckling som en integrerad del av företagens verksamhet.  I Sveaskog har 

en stab tagits fram med uppgiften att samordna miljöarbetet och frågor kring hållbar 

utveckling och i LKAB arbetas det utifrån de tre områdena ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt ansvar. Även för Stora Enso är hållbar utveckling en utgångspunkt och i arbetet läggs 

det stor vikt vid att ta fram lösningar som är baserade på förnybara råvaror. I Boliden arbetar 

företaget utifrån Triple Bottom Line – perspektivet. Enligt Löhman och Steinholtz (2003) är 

perspektivet grunden för hållbarhetsredovisning och innefattar tre centrala områden inom 

hållbar utveckling, ekonomi, miljö och sociala frågor. 

 

Campbell, (2007), Aguilera et al., (2005) och Rodriguez, (2010) menar att institutioner och 

dess normer påverkar i hur stor grad företag beter sig på ett socialt ansvarsfullt sätt. Även 

Deegan och Unerman (2006) tar i den institutionella teorin upp hur företag genom yttre press 
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från samhället kan tvingas att agera på ett visst sätt i den så kallade coercive isomorphism. För 

Sveaskog är det en nödvändighet att sköta sig både socialt och miljömässigt, då deras skog 

säljs vidare till sågverk och pappersmassabruk. Detta gör att det ställs krav på företaget utifrån 

att ingen illegal avverkning eller dåliga arbetsvillkor ska finnas. Även Boliden ser 

hållbarhetsarbetet som en nödvändighet genom yttre press. På grund av att både lagkrav och 

samhällskrav för branschen blir hårdare, vill och måste Boliden ta täten i dessa frågor. Deegan 

(2002) menar att en önskan om att följa de lagar som finns kan vara en anledning till att arbeta 

med hållbarhetsfrågor. För att ett företag ska kunna överleva i ett långsiktigt perspektiv måste 

företag enligt legitimitetsteorin agera på ett sätt som stämmer med överens med vad samhället 

förväntar sig (O`Donovan, 2002; Farache & Perks, 2010). Collander anser att det för Stora 

Enso är viktigt att förmedla allt positivt som företaget gör, både till privatpersoner och till 

andra företag. På grund av den bransch de verkar i måste de visa vilket värde det ger, för att 

kunna få fortsätta sin verksamhet på lång sikt. För LKAB är vikten av att bli en eftertraktad 

arbetsgivare en stor anledning till att företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. De vill av 

omvärlden även uppfattas som ett ansvarsfullt företag och menar att det är av stor vikt att 

informera sina intressenter om de klimatsmarta produkter de har. Denna förbättrade image 

beskriver Epstein (2001) som ett incitament för hållbarhetsarbete. Genom arbetet kan bättre 

relationer till intressenterna skapas och det ger en bekräftelse till omvärlden om att företaget 

värnar om dessa frågor. 

 

Inom intressentteorin finns ett normativt och ett positivt synsätt. Det normativa innebär att 

hänsyn tas till alla intressenter oavsett makt medan det positiva innebär att fokus läggs på 

specifika grupper som besitter en stor makt på företaget (Deegan & Unerman, 2006). Alla 

respondenter för företagen menar att vissa intressentgrupper prioriteras mer än andra. 

Gemensamt för skogsbranschen är att Sveaskog och Stora Enso nämner kunder och 

medarbetare som en viktig grupp att ta hänsyn till. Förutom dessa lägger Stora Enso även vikt 

på investerare och möjliga ägare medan Sveaskog prioriterar dialogen med myndigheter och 

närboende. Det är också närboende och lokalsamhällen som LKAB har som högsta prioritet. 

På grund av den nuvarande och framtida påverkan på Kirunas stadskärna som företaget har, är 

det viktigt att människorna där blir nöjda för att få tag i personal. Bolidens ena prioriterade 

grupp är precis som Stora Enso och Sveaskog företagets medarbetare. Den andra gruppen som 

Boliden lägger fokus på är finansbranschen och då främst etikanalytiker som bevakar 

företaget. 

 

Enligt Panwar och Hansen (2008) är skogsbranschen mer utsatt för påtryckningar från 

samhället än andra branscher eftersom materialet är en naturlig resurs som bör tas hand om på 

rätt sätt. Li och Toppinen (2010) poängterar att denna press har fått fler företag inom 

skogsindustrin att förstå vikten av att i verksamheten även inkludera miljömässig och social 

information. Jönsson på Sveaskog delar denna syn och menar att branschen ständigt är 

övervakad eftersom deras verksamhet påverkar många intressenter. Olika 

naturvårdsorganisationer är också ute och kontrollerar Sveaskogs pågående och planerade 

avverkningar samt om företaget innehar någon certifiering. Genom den globala certifiering 

som finns anser Jönsson att skogsbranschen nu gått framåt i dessa frågor och att Sveaskog nu 

ligger bra till inom dessa områden. Även Collander på Stora Enso menar att skogsbranschen 

är utsatta för höga krav från samhället eftersom företagen bedriver en industriell verksamhet 

med stor miljöpåverkan. Dessa krav har gjort att det är viktigt för företaget att visa varför de 

finns till och Stora Enso arbetar ständigt för att hela tiden bli bättre. Collander anser precis 

som Jönsson att företaget ligger bra till i hållbarhetsarbetet jämfört med andra företag inom 

branschen om man exempelvis tittar på Dow Jones Index. 
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På senare tid har företag inom gruvindustrin fått minskat förtroende från allmänheten på 

grund av branschens stora miljöförstöring. Många företag har genom detta nu insett att de 

måste lyfta fram sitt arbete inom hållbar utveckling på ett bättre sätt (Kirsch, 2010). Även 

Brereton (2004) belyser branschens miljöpåverkan och menar att det därför är svårt att koppla 

branschen till hållbar utveckling. Fogde på LKAB anser dock inte att branschen är utsatt för 

några större påtryckningar från samhället, men att företaget är beroende av lagar och regler 

som gör att de måste bete sig på ett visst sätt. Sylvander uppfattar däremot påtryckningarna 

som hårda från samhället när det gäller Boliden och gruvbranschen. Precis som LKAB 

påpekar Sylvander hur lagkraven ökat och att företaget är i en bransch där alla är 

tillståndspliktiga.  Båda respondenterna anser att företagen ligger bra till när det gäller arbete 

med hållbar utveckling. De betonar dock att det inte finns så många bolag inom samma 

bransch i Sverige och att deras främsta konkurrenter ligger i andra delar av världen. Sylvander 

anser därför att det kan vara svårt att jämföra Boliden med hur deras konkurrenter presterar. 

 

Att engagera sig i hållbarhetsfrågor kan enligt Brønn och Vidaver-Cohen (2009) ge 

ekonomisk nytta för företagen. Detta är något som Jönsson på Sveaskog tar upp som en 

positiv effekt av arbetet. Hon tror att företaget hade fått en sämre lönsamhet om de inte hade 

arbetat med dessa frågor och har svårt att tänka sig att inte arbeta med hållbarhet. Epstein 

(2001) menar vidare att ekonomisk nytta kan nås genom kostnadsreducering i form av 

exempelvis minskad energianvändning och en ökad effektivitet. Detta är något som stämmer 

överrens med Stora Ensos syn att hållbarhetsarbetet har lett till en minskad miljöpåverkan 

samtidigt som de har ökat sin produktion. Därför belyser Collander detta som en positiv effekt 

av arbetet för företaget. Enligt Smith (2007) kan hållbarhetsarbetet även ge negativa effekter i 

form av att fokus tas bort från den finansiella vinsten och resultatet. Epstein (2001) menar 

vidare att även kostnader kan vara en negativ aspekt. Arbetet kan innebära stora ekonomiska 

förluster och konsekvenser i framtiden av att följa lagar och förordningar (Epstein, 2001). 

Överlag anser ingen av respondenterna att hållbarhetsarbetet lett till någon negativ effekt. 

Collander betonar dock att arbetet kostar pengar och att utgifter alltid är något som Stora Enso 

vill försöka minska på.  Däremot menar han att arbetet är en del av företagets vardag och ser 

därför inte kostnaderna som något som företaget kan dra ner på precis som att betala ut löner 

till anställda. Även för Sveaskog, LKAB och Boliden är arbetet en förutsättning och de har 

svårt att se några negativa effekter. Det Sylvander på Boliden poängterar, är dock att 

förändringarna och arbetet kan ta lång tid då de verkar i stora komplexa processindustrier. 

5.2 Global Reporting Initiative 
GRI är det mest använda ramverket i världen när det kommer till hållbarhetsredovisning. 

Förutom de som är listade på organisationens hemsida finns det många fler som använder sig 

av riktlinjerna och som hämtar inspiration därifrån i sitt hållbarhetsarbete 

(globalreporting.org1). Båda de statliga bolagen Sveaskog och LKAB började 

hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer 2008 efter beslutet från näringsdepartementet 2007. 

För Sveaskog har tankar om GRI funnits tidigare men då ansågs resurserna vara för små för 

att genomföra förändringen. LKAB har även tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor men aldrig 

presenterat dessa i en samlad rapport förrän lagen trädde i kraft. Hedberg och von Malmborg 

(2003) tar upp GRI:s globala acceptans som en stor fördel för företagen. Riktlinjerna kan göra 

redovisningen mer trovärdig och seriös och ramverket blir en bra mall för hur rapporterna kan 

se ut. Stora Enso började hållbarhetsredovisa 2003 och de började liksom Sveaskog och 

LKAB redovisa enligt GRI år 2008. Valet blev enligt Collander enkelt då ramverket är väl 

inarbetat och internationellt erkänt. Dessutom var en annan anledning att ramverket kunde 

erbjuda en internationell mall för hur stora företag kan redovisa gentemot sina intressenter. 

Everaert et al., (2009) menar att strukturen som GRI har också kan vara en fördel. Ramverket 

http://www.globalreporting.org/
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får en bra uppbyggnad och mönster genom uppdelningen i ekonomisk, miljömässig och social 

information (Everaert et al., 2009). Även jämförbarheten mellan företagen kan bli bättre 

genom att intressenterna nu kan se hur deras arbete skiljer sig åt (Willis, 2003; PwC, 2008; 

Nikolaeva & Bicho, 2010). Jönsson betonar att ramverket tillfört en struktur och tydlighet och 

är därför positivt inställd till GRI. En stor anledning till strukturen menar hon beror på att 

externa parter numera granskar Sveaskogs underlag och arbete. För LKAB och Boliden 

betonas jämförbarheten som en fördel. Enligt Sylvander på Boliden har redovisningssättet 

utvecklats till att bli mer jämförbart och Fogde på LKAB menar att jämförbarhet är den 

största anledningen till varför ett rapporteringssystem används i företaget. 

GRI:s ramverk behöver inte bara innebära fördelar för företagen. Att följa riktlinjerna innebär 

att mycket tid behöver läggas ner och en osäkerhet kan skapas internt i företagen om hur 

arbetet ska läggas upp. Innan har företaget själva kunnat välja vilka delar som är väsentliga att 

ta upp men måste nu gå ifrån vad GRI:s ramverk anser är väsentligt och detta stämmer inte 

alltid överens (PwC, 2008). Detta poängterade även Isaksson och Steimles (2009) i deras 

studie om cementbranschen, där det framkom att mycket av ramverkets innehåll inte var 

väsentligt för just den branschen. Alla respondenterna nämner just väsentligheten för deras 

företag som en nackdel till GRI:s upplägg. Även om många indikatorer kan anses väsentliga 

för deras verksamhet, upplever de att viss information kan kännas onödig och mindre relevant 

i förhållande till hur företaget arbetar. Sylvander på Boliden belyser att mycket av den 

informationen som ska presenteras gällande personalfrågor redan är reglerat i lag i de länder 

de är verksamma i. Detta gör att företaget ibland måste krysta fram information som 

egentligen redan finns lagmässigt och som är specifikt för deras bransch. 

 

 

Nedan visas samtliga företags poäng samt antal redovisade indikatorer, där: 

 

P = antal poäng 

I = antal redovisade indikatorer 

                  Statliga       Privata 

Sammanställning av Sveaskog LKAB Stora Enso Boliden 

poäng och antal 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Indikatorer. P I P I P I P I P I P I P I P I 

Ekonomi 8 4 13 7 7 4 7 4 7 4 5 4 7 4 6 4 

Miljö 12 7 19 11 29 18 31 19 34 25 38 25 23 19 32 20 

Social 18 9 38 22 16 9 18 9 31 21 39 24 17 13 23 16 

Anställningsförhållanden 14 7 19 11 12 7 14 7 8 7 12 9 10 8 14 10 

Mänskliga rättigheter 2 1 11 6 2 1 2 1 12 7 12 7 0 0 2 1 

Samhällsfrågor 2 1 3 2 2 1 2 1 10 6 11 6 6 4 6 4 

Produktansvar 0 0 5 3 0 0 0 0 1 1 4 2 1 1 1 1 

Totala poäng 38 20 70 40 52 31 56 32 72 50 82 53 47 36 61 40 

 

Tabell 5. Sammanställning poängsystem  

 

Det finns tre olika tillämpningsnivåer inom GRI:s ramverk: A, B och C. Företagen kan själva 

välja vilken nivå de ska redovisa på utifrån företagens erfarenhet och ambitioner med 

redovisningen (globalreporting.org3). Både Sveaskog och Stora Enso redovisar idag på nivån 

B+. Sveaskog började vid starten vid en C+ nivå vilket kändes naturligt för företaget. Enligt 

GRI är det också denna nivå som är mest lämpad för nybörjare och där det krävs minst 
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information av företaget (globalreporting.org3). Allt eftersom resurserna ökade och fler 

tjänster kom till, ökade informationen och Sveaskog uppgraderade sig 2009 till den högre B-

nivån. Detta kan även ses i företagets hållbarhetsredovisningar där Sveaskog presenterar ett 

större antal indikatorer 2009 än 2008 och enligt poängsystemet gått från 38-70 poäng. Att nå 

upp till A-nivån är inget som Sveaskog ser som något självändamål och Jönsson menar att det 

viktigaste är att arbetet löper på bra. För Stora Enso tror Collander också att mer energi och 

kraft krävs för att kunna komma upp till den högre nivån. LKAB har under både 2008 och 

2009 tillämpningsnivån C+. Precis som Sveaskog ser Fogde ingen anledning att byta nivå och 

känner att de vill ta arbetet i den takt som passar företaget eftersom redovisningen är en ny 

företeelse. Hon poängterar dock att de redan nu redovisar fler indikatorer än C-nivån och att 

det i framtiden kan bli mer aktuellt med att uppgraderas. Enligt GRI:s tillämpningsnivå C ska 

företaget presentera minst 10 indikatorer med minst en från vardera ekonomisk, miljömässig 

och social påverkan (globalreporting.org3). Genom att se på antal indikatorer LKAB 

presenterar stämmer det Fogde säger och företaget skulle vara kvalificerade för den högre B-

nivån. Boliden är det enda av de fyra studerade företagen som inte låtit sin 

hållbarhetsredovisning bli granskad av en extern part men säger sig ligga på nivå B. Detta 

stämmer bra överens med antal indikatorer som behöver redovisas och företaget ligger inte 

långt ifrån Sveaskog 2009 i antal redovisade indikatorer. Den största anledningen till att 

företaget inte blivit externt granskade är enligt Sylvander de stora kostnader som är kopplade 

till detta. Hon menar att det omfattande arbetet som revisorn då måste göra blir en enorm 

process genom att det då exempelvis måste utföras vattenprovtagningsmätningar som sedan 

ska skickas till laboratorium i Kanada för analys. De ökade kostnaderna menar PWC (2008) 

kan uppfattas som en negativ aspekt av GRI genom att den tid och de resurser som läggs ner, 

är för stora i förhållande till det resultat som nås med riktlinjerna. 

 

Enligt studien av Borglund et al (2010) var den största effekten av lagändringen för de statliga 

bolagen presenterad i redovisningens upplägg och utformning. Dessutom visade det sig att de 

företagen behövde mer tid och insikt av riktlinjerna, för att kunna välja ut de indikatorer som 

de anser främst relevanta för deras organisation (Borglund et al., 2010). LKAB började vid 

lagändringen prioritera de områden som de hade bra underlag om sen tidigare och som de 

hade mycket information om. I deras hållbarhetsredovisning är miljöindikatorerna väl 

presenterade och den övergripande del som LKAB redovisar mest kring. Fogde menar att 

eftersom företaget tidigare presenterat en miljörapport är det anledningen till att de har en 

ambitiös rapport om detta. Den del som det i hållbarhetsredovisningen inte presenteras någon 

information om är produktansvar och detta tror Fogde beror på att de inte sen tidigare hade 

detta som ett prioriterat område. För Sveaskog är det indikatorer inom miljö- och 

personalfrågor som ses som en naturlig del. Sedan lagändringen har även frågor angående 

mänskliga rättigheter fått större fokus genom att företaget nu är anslutet till Global Compact. 

Vid granskningen av Sveaskogs hållbarhetsredovisning är det också inom miljö och personal 

som flest indikatorer redovisas och där företaget erhåller mest poäng. Dock har de mindre 

indikatorer inom miljö än andra men detta beror på att företaget själv inte har något egen 

tillverkning. Precis som Jönsson säger har även indikatorerna inom mänskliga rättigheter ökat 

markant från 2008 till 2009 och poängen har gått från 2 till 11. Collander på Stora Enso anser 

inte att det går att lyfta fram någon specifik del av riktlinjerna utan menar att företaget går 

igenom hela konceptet såsom det ser ut. Han belyser dock att företaget lagt större vikt de 

senaste åren på frågor kring klimat, human rights och de sociala indikatorerna. Genom att se 

på deras indikatorer som presenteras och poängsystemet, presenterar Stora Enso mycket 

information om alla delar genom hela konceptet. Företaget ligger i topp i många av områdena 

men precis som de andra företagen är produktansvar inget prioriterat område . Enligt Moneva 

et al (2006) kan en del företag som följer GRI beter sig annorlunda än de bör göra genom att 
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exempelvis bete sig på ett oetiskt sätt. Deegan menar vidare i decoupling, inom den 

institutionella teorin, att företag som frivilligt redovisar miljömässig och social information 

kan skapa en bättre bild utåt än hur det egentligen ser ut. Detta är något som Sylvander på 

Boliden betonar att företaget tar avstånd från. Hon menar att de försöker lägga fokus på de 

delar som de anser är relevanta för verksamheten och försöker inte överarbeta informationen 

endast för att det ska se bättre ut i rapporten.  

5.3 Lagändringen 
År 2007 togs beslutet om att de statliga bolagen i Sverige skulle upprätta en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer och Sverige blev då det första landet där statliga 

bolag fått sådana krav på sig (Frostensson & Windell, 2010). Borglund et al. (2010) menar 

dock att effekterna av lagändringen har varierat i ganska hög grad och att den största effekten 

av lagändringen syntes i upplägg och utformning, snarare än i det praktiska arbetet. Varken 

Sveaskog, Stora Enso eller Boliden anser sig ha påverkats något nämnvärt av lagändringen 

2007. Jönsson på Sveaskog menar att de genom lagändringen och användandet av GRI:s 

riktlinjer har fått en ökad och bättre struktur i arbetet, men att frågornas prioritet och vikt inte 

har förändrats. Både Collander på Stora Enso och Sylvander på Boliden poängterar att deras 

företag, tillsammans med många andra börsnoterade bolag, arbetat med dessa frågor sedan 

många år tillbaka och att de statliga bolagen nu hoppar på detta. De menar vidare att deras 

företag och dess redovisning inte har påverkats av att de statliga bolagen numera är reglerade 

via en lag. 

Borglund et al. (2010) menar att omställningen och förändringarna blir mycket större för de 

företag som saknar erfarenhet inom hållbarhetsredovisning. Detta syns främst hos LKAB där 

lagändringen har haft en stor inverkan på arbetet då företaget sedan tidigare inte presenterat 

någon hållbarhetsredovisning. Fogde på LKAB anser även att den frivilliga rapporteringen 

har ökat sedan lagen trädde i kraft. Hon menar att när de ändå redovisar så kan de lika gärna 

utveckla informationen och sätta in det i ett sammanhang. Detta styrks av vad Broberg, 

Tagesson och Collin (2009) belyser i sin studie, nämligen att en viss mängd reglering kan 

påverka den frivilliga informationen på ett positivt sätt. Även Einhorn (2005) menar att 

reglering kan leda till att den frivilliga informationen ökar eftersom högre krav då även ställs 

på utökad information, för att ge en så rättvisande bild av företaget som möjligt. Sveaskog ser 

dock inte att den frivilliga rapporteringen har ökat sedan lagändringen utan Jönsson menar 

istället att den största hjälpen har varit vägledning och prioritering i redovisningen.  

Ingen av respondenterna har märkt av några större krav från intressenter i samband med 

lagändringen. Collander på Stora Enso menar snarare att det allmänna intresset har ökat kring 

hållbarhetsfrågorna och Jönsson på Sveaskog anser att intresset hela tiden finns där på grund 

av den bransch de verkar inom. Enligt ”pro regulation” perspective är reglering en 

nödvändighet eftersom det ger nytta för samhället som helhet och att det annars skulle leda till 

en underproduktion av information (Deegan & Unerman, 2006). Fogde på LKAB anser inte 

att en reglering bör ske även för privata bolag. Hon menar att det är upp till ägarna för 

företagen att besluta om det ska regleras eller inte, på samma sätt som ägarna för de statliga 

bolagen gjorde. Sylvander på Boliden menar dock att en motsvarande årsredovisningslag för 

hållbarhetsarbetet skulle kunna vara ett alternativ.  Däremot poängterar hon att arbetet med 

detta är väldigt komplext och att det finns stora skillnader i vad olika företag redovisar. Även 

Jönsson för Sveaskog menar att ett lagkrav kan vara bra för en ökad transparens, men anser 

dock att arbetet som nu pågår med att utöka årsredovisningen täcker in hållbarhetsfrågorna 

tillräckligt.  
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Inom ”free market” perspective uppfattas marknaden som effektiv och att rätt mängd kommer 

produceras om utbud och efterfrågan får verka fritt (Deegan & Unerman, 2006). Collander på 

Stora Enso styrker detta argument kring reglering. Han anser inte att ett lagkrav på privata 

företag är nödvändigt och att det bara är att titta på hur många som redan gör det utan att en 

reglering finns. Campbell (2007) menar dock att den ”frivilliga” regleringen kan misslyckas 

eftersom företagen då kan avvika från de riktlinjer som finns. Däremot kan risken minska för 

att institutioner vidtar åtgärder som ligger bortom företagets kontroll vilket gör att företagen 

kan hantera sina problem själva (Campbell, 2007). 

Beroende på ett företags värde och hur mycket som krävs för att maximera detta, styrs 

omfattningen av den frivilliga informationen (Einhorn, 2005). Fogde på LKAB menar att 

företaget måste se ett värde och ett egenintresse i redovisningen för att det ska vara värt 

mödan. Arbetet kan annars ses som en resurstjuv som ändå inte kommer resultera i någonting 

positivt i slutändan. Dock tror hon att fler och fler företag har upptäckt det positiva med 

rapporteringen och att det finns ett affärsintresse i det. För Sveaskog var lagändringen en hjälp 

framåt i struktur och prioritering men Jönsson anser det svårt att uttala sig om reglering leder 

till ett bättre hållbarhetsarbete än om det görs frivilligt. Hon menar att det ser olika ut i olika 

branscher och att det alltid finns en risk med reglering, men att det viktigaste är att frågorna 

faktiskt redovisas och att det i sin tur kan ge ett ökat värde för företaget.  

5.4 Sammanfattande analys 

 

Resultat Jönsson, 

Sveaskog 

Fogde,  

LKAB 

Collander, 

Stora Enso 

Sylvander, 

Boliden 

Hållbar Utveckling     

Incitament Lagkrav, yttre 

press 
Lagkrav Positiv 

förmedling utåt 
Förmedling av 

riskarbete, lagkrav 

Intressentfokus Kunder, 

medarbetare, 

myndigheter, 

närboende 

Närboende, 

lokalsamhällen 

Kunder, 

investerare, 

medarbetare 

Medarbetare, 

finansbranschen 

Branschpåtryckningar Samhällskrav Lagkrav Samhällskrav Lag- och 

samhällskrav 

Negativa effekter Inga Inga Inga Inga, ev. 

tidskrävande 

GRI     

Hållbarhetsredovisat 

sedan: 

2008 2008 2003 2005 

Enligt GRI: 2008 2008 2008 2005 

Fördelar med 

ramverket 

Struktur, tydlighet Jämförbarhet Internationellt 

erkänt, struktur 

Jämförbarhet 

Tillämpningsnivå 08/09 C+, B+ C+, C+ Okänd, B+ B, B 

Fokusområden Miljö, personal Miljö Hela konceptet Miljö, personal 

Nackdelar med GRI Vissa delar ej 

relevanta 

Vissa delar ej 

relevanta 

Vissa delar ej 

relevanta 

Vissa delar ej 

relevanta 

Lagändringen     

Påverkan i arbetet Ökad struktur Stor Ingen Ingen 

Lagkrav för privata 

företag 

Nej Nej Nej Nej, ev. 

motsvarande ÅRL 

 

Tabell 6. Sammanfattande analys 
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6. Slutdiskussion 

För att svara på våra inledande frågor med tillhörande syfte, kommer vi i detta kapitel 
presentera våra slutsatser genom att utgå från den övergripande problemformuleringen. I 

resultatet kommer våra egna åsikter vävas in och diskussionen avslutas med de viktigaste 

forskningsbidrag samt förslag till fortsatt forskning. 

 

Syftet med vår uppsats var att beskriva och få en förståelse för hur statliga och privata företag 

arbetar med hållbar utveckling och hur det skiljer sig mellan gruv- och skogsindustrin. Utifrån 

lagändringen 2007 ville vi även få reda på om och hur denna har påverkat företagen samt hur 

GRI:s riktlinjer tillämpas mellan åren 2008 och 2009. Med utgångspunkt från dessa tankar har 

vi utgått från följande problemformulering: 

Hur skiljer sig arbetet med hållbar utveckling i statliga jämfört med privatägda företag inom 

den svenska gruv- och skogsindustrin? 

6.1 Slutsatser 

Vi kan i vår studie påvisa att incitamenten för hållbar utveckling skiljer sig mellan statliga och 

privata företag. De statliga företagens incitament till att arbeta med hållbar utveckling är 

främst kopplat till den yttre pressen i form av lagkrav, medan de privata företagen ser 

förmedlingen utåt som den största anledningen. Därför kan Hedberg och von Malmborgs 

(2003) studie om att företag främst arbetar med dessa frågor för att nå legitimitet, styrkas när 

det gäller de privata företagen. Att de statliga företagen har andra incitament anser vi kan bero 

på lagändringen 2007, vilket kan ha påverkat deras arbete och tankesätt kring hållbar 

utveckling. Eftersom ingen av de statliga företagen har hållbarhetsredovisat sedan innan, kan 

vi i vår studie dra slutsatsen att de har påverkats mer i arbetet med hållbar utveckling än vad 

företag som tidigare arbetat med ramverket gjort. Hade LKAB och Sveaskog 

hållbarhetsredovisat innan lagändringen, precis som Stora Enso och Boliden gjort, tror vi att 

resultaten och incitamenten hade sett annorlunda ut.  

 

Vad gäller intressentfokus visar våra resultat att en viss skillnad finns mellan statliga och 

privata företag. Överlag är medarbetare och kunder två intressentgrupper som får stor fokus. 

Gemensamma intressenter för de privata företagen är finansbranschen och de investerare som 

verkar där. Eftersom båda företagen är listade på Large Cap, med stor omsättning och stort 

samhällsfokus, kan de ha större intresse i att främja investerare som kan satsa kapital i 

företagen. Detta anser vi kan hänga ihop med deras incitament om att visa en positiv bild utåt, 

vilket därför kan locka fler investerare till att investera i företaget. Våra resultat visar att de 

statliga företagen istället lägger mer fokus på närboende. Detta anser vi dock kan bero på flera 

faktorer oberoende av ägandeform, exempelvis ett geografiskt läge där arbetskraft kan vara 

svårt att få tag i. 
 

Tidigare studier av Epstein (2001) och Smith (2007), visar på negativa effekter till följd av att 

arbeta med hållbar utveckling, genom stora kostnader och resurser. Resultatet i vår studie 

visar dock på att samtliga företag har en positiv syn på arbetet och de ser inte heller några 

större negativa effekter med det. Denna slutsats visar på vad som hänt de senaste åren och det 

ansvar som fler företag tar, på grund av samhällets ökade krav. Vi har i olika medier i större 

grad kunnat se att frågorna har fått mer fokus och hur företag som misskött sig har blivit 

uthängda på grund av sitt oetiska sätt att bedriva sin verksamhet. Därför verkar frågorna nu ha 

blivit en integrerad del i företagens vardag, vilket kan vara en anledning till att kostnaderna 

inte ses som något negativt. Vad som däremot kan diskuteras är huruvida arbetets fokus har 
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tillkommit genom egna initiativ eller på grund av påtryckningar och skandaler som uppdagats 

i media. 

 

PwC:s (2007) studie av företag på Large Cap, Mid Cap samt de statliga bolagen, visade på att 

det var företag på Large Cap var de som hade de mest omfattande hållbarhetsredovisningarna. 

Vid granskningen av de utvalda fyra företagen i dokumentundersökningen går det inte att 

urskilja huruvida de privata företagen redovisar mer än de statliga. Det vår studie däremot 

visar är att de privata företagen redovisar mer i förhållande till de statliga inom respektive 

bransch. Vad gäller skogs- kontra gruvbranschen kan vi se att Stora Enso och Sveaskog 

redovisar fler indikatorer och är mer omfattande i sin redovisning än LKAB och Boliden. Då 

PwC:s studie genomfördes 2007 innan lagändringen kan våra resultat visa på den utveckling 

som skett bland de statliga företagen under de senaste åren. De börjar allt mer närma sig 

samma nivå som de privata och bara genom att jämföra åren 2008/2009 har de statliga 

företagen gjort stora framsteg när det gäller innehåll och omfattning. Något som i vår studie 

stämmer överens med PwC:s studie är att det är miljöinformationen som fortfarande är den 

som dominerar och den del där flest indikatorer presenteras. Det som dock bör nämnas är att 

företagen nu har fått upp ögonen även för andra delar och då framförallt inom de sociala 

indikatorerna som fler lägger mer fokus på.  

 

Lagändringen har visat sig påverka de statliga bolagen i hög grad då de inte tidigare redovisat 

enligt GRI och att omställningen därför blev stor. Detta stämmer överens med vad Borglund 

et al (2008) ansåg om lagändringen och hur den skulle påverka företagen. Det som däremot 

inte stämmer överens med Borglund et als (2008) studie är teorin om att även de privata 

företagen skulle påverkas av lagändringen. Varken Stora Enso eller Boliden anser sig ha 

påverkats, eftersom de tidigare arbetat mycket med hållbarhetsredovisning och sett det som en 

integrerad del av verksamheten. Vår studie visar även att det inte finns några åsikter som 

tyder på att lagkrav bör finnas även för privata företag utan att det är upp till ägarna själva att 

bestämma huruvida reglering bör finnas eller ej. Vi anser att dessa resonemang visar på den 

medvetenhet som nu finns bland de flesta företagen och i samhället överlag. Trots att det inte 

finns lagkrav för alla företag kring GRI är det ändå många som frivilligt använder sig av 

ramverket, vilket tyder på att marknaden i mångt och mycket reglerar sig själv precis som 

”free market” perspective förespråkar. Vad som däremot kan diskuteras är huruvida 

ramverket egentligen visar hur hållbart ett företag är. Trots att företagen i vår studie anser att 

ramverket ger en bra jämförbarhet och struktur, påpekar de även att en del indikatorer inte är 

relevanta för deras verksamhet och att vissa delar därför måste krystas fram. Därför anser vi 

att riktlinjernas jämförbarhet kan ifrågasättas. Bara för att en del indikatorer inte redovisas, 

behöver det inte betyda att företaget inte värnar om dessa frågor utan kan bero på att företagen 

inte har den verksamhet som indikatorn påvisar. 

 

Sammanfattningsvis kan vi påvisa att arbetet med hållbar utveckling skiljer sig åt mellan 

statliga och privata företag, framförallt gällande incitament och intressentfokus. Eftersom 

hållbarhetsredovisning enligt GRI var en ny företeelse för de statliga bolagen blev 

omställningen därför mycket större, både i arbetet med hållbar utveckling och i deras 

redovisning. Trots vissa skillnader fann vi även många likheter mellan företagen vad gäller 

resonemang kring lagändringen och huruvida ett lagkrav bör införas för privata företag. Vid 

en jämförelse i dokumentundersökningen kunde ingen märkbar skillnad urskiljas mellan 

statliga och privata företag, vilket därmed visar att företagen oberoende av ägandeform nu 

håller ungefär samma standard. Totalt sätt har både de statliga och de privata företagen gjort 

framsteg i hållbarhetsredovisningarna mellan 2008/2009, vilket visar på den utveckling som 

skett under de senaste åren när det gäller arbetet med hållbar utveckling. Vad gäller 



42 
 

branscherna gruv- och skogsindustrin visade sig skillnaderna främst i 

dokumentundersökningen där skogsindustrin överlag redovisade fler indikatorer. En intressant 

aspekt är även att gruvindustrin kände större press i form av lagar än skogsindustrin som 

belyste samhällskraven som den största påtryckningen gällande branschen. 

6.2 Forskningsbidrag 

 Statliga bolags incitament för att arbeta med hållbar utveckling inriktar sig främst på 

lagkrav medan de privata framhäver förmedlingen utåt. 

 Det finns ingen större skillnad vad gäller innehåll och omfattning mellan statliga och 

privata företags hållbarhetsredovisningar. 

 Skogsföretagen redovisar i genomsnitt fler indikatorer än gruvföretagen. 

 De privata företagen har inte påverkats av lagändringen i sitt arbete med hållbar 

utveckling. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då våra utvalda företag i studien är relativt stora och verkar inom en bransch där få företag av 

samma sort finns i Sverige, hävdar några av företagen att deras största konkurrenter finns i 

utlandet. Därför anser vi att en vidare forskning skulle kunna göras genom att exempelvis titta 

på skogsföretag i Sverige som tillämpar GRI och jämföra dessa med liknande företag i andra 

länder. Eftersom ramverket är internationellt erkänt, finns det möjligheter att få reda på hur 

företagen i respektive land står sig globalt. På så sätt tror vi att en bättre jämförelse kan nås, 

både gällande arbetet med hållbar utveckling samt hur väl GRI:s ramverk tillämpas 

internationellt.  

I vår studie framkom att lagändringen påverkade de statliga bolagen i stor grad eftersom de 

inte tidigare hållbarhetsredovisat enligt dessa riktlinjer. Eftersom vi endast studerat två 

statliga bolag hade det varit intressant att göra en kvantitativ studie där samtliga statliga bolag 

ingår. Detta för att se om alla statliga bolag har påverkats i lika stor utsträckning och vilken 

den totala effekten av lagändringen faktiskt har blivit, åren efter införandet. Genom att 

undersöka alla statliga bolag kan skillnader visas gällande storlek, samt vilken typ av bransch 

de verkar inom. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide Large Cap 
 

Hållbar utveckling 
1. Hur arbetar ni med hållbar utveckling? 

2. Varför började ni arbeta med hållbarhetsfrågor?  

3. Vad är ert mål med arbetet idag?  

4. Till vilka intressenter vänder ni er främst till?  

5. Anser ni att er bransch är utsatt för stora påtryckningar från samhället och andra 

intressenter? Om ja, på vilket sätt? 

6. Hur väl anser ni att ni genomför ert hållbarhetsarbete jämfört med era konkurrenter 

inom samma bransch? 

7. Vilka positiva/negativa effekter har ni märkt att hållbarhetsarbetet haft på ert företag? 

 

GRI 
8. När började ni hållbarhetsredovisa? 

9. Hur länge har ni redovisat enligt GRI:s riktlinjer och varför valde ni dessa? 

10. Vad anser ni om upplägget kring riktlinjerna?  

11. Är det någon speciell del inom GRI:s riktlinjer som ni lägger extra fokus på? Om ja, 

varför? 

12. Vilka fördelar respektive nackdelar anser ni att det finns med GRI:s riktlinjer? 

13. Hur resonerar ni kring den tillämpningsnivån som ni använder idag (A, B, C)?  

 

Boliden: Hur kommer det sig att ni inte valt att låta en extern part granska er 

hållbarhetsredovisning? 

Stora Enso: Vad anser ni skulle kunna förbättras i er hållbarhetsredovisning? Vilken 

tillämpningsnivå hade ni 2008? 

 

Lagändringen  
14. Har ni utifrån lagändringen märkt av en större politisk påverkan och har det påverkat 

er hållbarhetsredovisning? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför? 

15. Har ni märkt några större krav från intressenter i samband med lagändringen? Om ja, 

på vilket sätt? Vilka? 

16. Tycker ni att det borde bli lagkrav även på privata företag att redovisa enligt GRI:s 

riktlinjer? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

17. Vad anser ni om graden av reglering som finns nu kring hållbarhetsfrågor? Anser ni 

att det bör vara mer eller mindre?  

18. Hur tror ni att en reglering hade påverkat ert hållbarhetsarbete och er redovisning? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Statliga 
 

Hållbar utveckling 

1. Hur arbetar ni med hållbar utveckling? 

2. Varför började ni arbeta med hållbarhetsfrågor?  

3. Vad är ert mål med arbetet idag?  

4. Till vilka intressenter vänder ni er främst till?  

5. Anser ni att er bransch är utsatt för stora påtryckningar från samhället och andra 

intressenter? Om ja, på vilket sätt? 

6. Hur väl anser ni att ni genomför ert hållbarhetsarbete jämfört med era konkurrenter 

inom samma bransch? 

7. Vilka positiva/negativa effekter har ni märkt att hållbarhetsarbetet haft på ert företag? 

 

GRI 
8. När började ni hållbarhetsredovisa? 

9. Hur länge har ni redovisat enligt GRI:s riktlinjer och varför valde ni dessa? 

10. Vad anser ni om upplägget kring riktlinjerna?  

11. Är det någon speciell del inom GRI:s riktlinjer som ni lägger extra fokus på? 

12. Vilka fördelar respektive nackdelar anser ni att det finns med GRI:s riktlinjer? 

13. Hur resonerar ni kring den tillämpningsnivån som ni använder idag (A, B, C)?  

 

LKAB: Hur kommer det sig att ni inte redovisar någonting om ert produktansvar? 

Sveaskog: Vad är anledningen till att ni redovisade så mycket mer information 2009 än 2008? 

 

Lagändringen  
14. Har lagändringen förändrat ert sätt att hållbarhetsredovisa? Om ja, på vilket sätt? Om 

nej, varför? 

15. Har ni märkt några större krav från intressenter i samband med lagändringen? Om ja, 

på vilket sätt? Vilka? 

16. Tycker ni att det borde bli lagkrav även på privata företag att redovisa enligt GRI:s 

riktlinjer? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

17. Anser ni att den frivilliga rapporteringen har ökat för er sedan lagändringen? 

18. Tror ni att reglering leder till ett bättre hållbarhetsarbete än om det görs frivilligt? 
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Bilaga 3 – Resultatindikatorer GRI 
 

Ekonomiska resultatindikatorer 
 

Ekonomiska resultat 

EC1 Organisationens levererade ekonomiska värde 

EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, 

hänförliga till klimatförändringen 

EC3 Omfattning av organisationens förmånsbestämda åtaganden 

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från det allmänna 

Marknadsnärvaro 

EC6 Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på väsentliga 

verksamhetsplatser 

EC7 Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som anställts 

lokalt där organisationen har betydande verksamhet 

Indirekt ekonomisk påverkan 

EC8 Utveckling och effekt av infrastrukturinvesteringar och samhällsnyttiga tjänster som 

görs för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning 

EC9 Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter, inklusive 

effekternas omfattning 

 

Miljömässiga resultatindikatorer 
 

Material 

EN1 Materialanvändning i vikt och volym 

EN2 Procentuell andel återvunnet material av materialanvändning 

Energi 

EN3 Direkt energikonsumtion per primär energikälla 

EN4 Indirekt energikonsumtion per primär energikälla 

EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. 

EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade 

på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa initiativ. 

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering 

Vatten 

EN8 Total vattenkonsumtion per källa 

EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen. 

EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror och i procent av totalt använd 

volym. 

Biologisk mångfald 

EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark i eller intill områden med högt 

biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden 

EN12 Aktiviteters väsentliga påverkan på biologisk mångfald 

EN13 Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer). 

EN14 Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på den 

biologiska mångfalden. 

EN15 Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med habitat i områden som 

påverkas av verksamheten 

Utsläpp till luft och vatten samt avfall 

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 
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EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 

EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minsknin 

EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt 

EN20 NOx, SO2 och andra väsentliga luftemissioner, i vikt per typ 

EN21 Total mängd vattenutsläpp, i kvalitet och recipient 

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 

EN23 Totalt antal samt volym av väsentligt spill 

EN24 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall, som klassats som 

miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionens Bilagor I, II, III och VIII, samt procent 

transporterat avfall som transporterats internationellt. 

EN25 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för vattenmassor 

med tillhörande habitat som väsentligt påverkas av den redovisande organisationens utsläpp 

av vatten samt dess avgivna avrinningsvatten 

Produkter och tjänster 

EN26 Åtgärder för att minska produkters och tjänsters miljömässiga påverkan, samt resultat 

EN27 Procentuell andel av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per 

kategori 

Efterlevnad 

EN28 Monetärt värde av betydande böter och antal icke-monetära sanktioner till följd av brott 

mot miljölagstiftning och bestämmelser 

Transport 

EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material 

som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor. 

Övergripande 

EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ 

 

Sociala resultatindikatorer 
 

Anställningsförhållanden 
Anställning 

LA1 Totalt antal anställda uppdelat på anställningsform, anställningsavtal och region 

LA2 Totalt antal anställda och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region 

LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar tillfälligt eller 

deltidsanställda. Informationen ska ges för varje större verksamhet 

Relationer mellan anställda och ledning 

LA4 Procentuell andel av personalstyrka som omfattas av kollektivavtal 

LA5 Minsta varseltid vid förändringar i verksamheten, med upplysning om huruvida tiden är 

specificerad i kollektivavtal 

LA6 Andel av personalstyrkan (i procent) som är representerad i formella och för ledning och 

personal gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet, som bistår med övervakning och 

rådgivning om program för hälsa och säkerhet 

Arbetsmiljö 

LA7 Omfattning av skadefall, yrkesrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar samt totalt 

antal yrkesrelaterade dödsfall, per region 

LA8 Insatser för att bistå anställda, deras familjer och samhällsmedborgare beträffande 

allvarliga sjukdomar 

LA9 Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överenskommelser med 

fackföreningar. 
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Träning och utbildning 

LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personal-

kategorier 

LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställnings-

barhet samt bistå anställda vid anställningens slut. 

LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin 

prestation och karriärutveckling 

Mångfald och jämställdhet 

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på kön, åldersgrupp, 

minoritetstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer 

LA14 Procentuell löneskillnad mellan kvinnor och män, per anställningskategori 

 

Mänskliga rättigheter 
Investerings- och upphandlingsrutiner 

HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 

mänskliga rättigheter eller har genomgått granskning av hantering av sådana 

HR2 Procentuell andel av betydande leverantörer som har granskats avseende efterlevnad av 

mänskliga rättighetsklausuler, samt vidtagna åtgärder 

HR3 Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i policyer och rutiner 

för mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten, samt andelen av de anställda 

som genomgått sådan utbildning 

Icke-diskriminering 

HR4 Totalt antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder 

Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal 

HR5 Verksamheter för vilka man uppmärksammat betydande risker för kränkning av 

föreningsfrihet, samt åtgärder för att stödja dessa rättigheter 

Barnarbete 

HR6 Verksamheter för vilka man uppmärksammat betydande risker för fall av barnarbete, 

samt åtgärder för att bidra till avskaffandet av barnarbete 

Tvångsarbete 

HR7 Verksamheter för vilka man uppmärksammat betydande risker för fall av tvångsarbete, 

samt åtgärder för att bidra till avskaffandet av tvångsarbete 

Säkerhetsrutiner 

HR8 Procentandel av säkerhetspersonalen som fått utbildning i organisationens policyer och 

rutiner som handlar om mänskliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten. 

Ursprungsbefolkningars rättigheter 

HR9 Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna 

åtgärder 

 

Samhällsfrågor 
Samhälle 

SO1 Beskrivning av de metoder som utvärderar och styr verksamhetens samhällspåverkan 

Korruption 

SO2 Procentuell andel och totalt antal affärsenheter som granskats avseende risk för 

korruption 

SO3 Procentuell andel av anställda som genomgått utbildning i organisationens policys och 

rutiner avseende motverkan mot korruption 

SO4 Åtgärder som har vidtagits på grund av korruptionsincidenter 

Politik 

SO5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying 
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SO6 Totalt värde av bidrag och gåvor i form av pengar eller in natura till politiska partier, 

politiker och likartade institutioner, per land. 

Konkurrenshämmande aktiviteter 

SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen förkonkurrens-

hämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt 

utfallet härav 

Efterlevnad 

SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot 

organisationen till följd av brott mot gällande lagar och bestämmelser 

 

Produktansvar 
Kunders hälsa och säkerhet 

PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska 

utvärderas i förbättringssyfte, samt andel av väsentliga produkter och tjänster som genomgått 

sådana processer 

PR2 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande hälso- och säkerhetspåverkan 

från produkter och tjänster under deras livscykel inte efterlevts. Informationen ska ges 

uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad 

Märkning av produkter och tjänster 

PR3 Rutiner och informationskrav kring märkning av produkter och tjänster, samt andel 

berörda produkter 

PR4 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder för information om och märkning 

av produkter och tjänster inte följts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen 

på efterlevnad. 

PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar 

Marknadskommunikation 

PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för marknads-

kommunikation 

PR7 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande 

marknadskommunikation, inklusive annonsering, marknadsföring och sponsring inte följts. 

Informationen ska ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad. 

Kundernas integritet 

PR8 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och 

förlust av kunddata 

Efterlevnad 

PR9 Belopp till följd av betydande böter för brott mot gällande lagar och regler avseende 

tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster 
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Bilaga 4 - Poängsystem GRI 

 
Helt redovisad = 2 poäng 

Delvis redovisad = 1 poäng 

Ej redovisad = 0 poäng 

 

Företag Boliden LKAB Stora Enso Sveaskog 
År 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Tillämpningsnivå B B C+ C+  B+ C+ B+ 

         

Ekonomi         

Ekonomiska resultat        

EC1 2 2 2 2 2 2 2 2 

EC2 1 1 1 1 2 1 2 2 

EC3 2 2 2 2 1 1   

EC4   2 2 2 1  2 

Marknadsnärvaro         

EC5         

EC6 2 1      2 

EC7        2 

Indirekt ekonomisk påverkan       

EC8       2 2 

EC9       2 1 

Totalt Ekonomi 7 6 7 7 7 5 8 13 

         

Miljö         

Material         

EN1 1 2 2 2 1 2   

EN2  2   1 2   

Energi         

EN3 2 2 2 2 1 2  2 

EN4 2 2  2 1 2  2 

EN5 1 1 2 2 1 2   

EN6 1 1 2 2 2 2   

EN7 1 1   1 1   

Vatten         

EN8 1 1 1 1 1 2   

EN9   1 1 1 1   

EN10 1 2 1 1 1 1   

Biologisk mångfald         

EN11 2 2 2 2 1 2 2 2 

EN12 1 1 2 2   2 2 

EN13 1 1 2 2 1 1 2 2 

EN14 1 1   1 1  2 

EN15         
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Utsläpp till luft och vatten samt avfall       

EN16 1 2 1 1 2 2 2 2 

EN17 1 2     1 1 

EN18 1 1 1 1 2 2 2 1 

EN19         

EN20 1 2 2 2 2 1 1 1 

EN21   1 1 2 2   

EN22 1 2 2 2 2 1   

EN23   2 2 2 2   

EN24     1 1   

EN25   1 1     

Produkter och tjänster        

EN26     1 1   

EN27     1 1   

Efterlevnad         

EN28 2 2 2 2 2 2   

Transport         

EN29     1 1   

Övergripande         

EN30 1 2   2 1  2 

Totalt Miljö 23 32 29 31 34 38 12 19 

         

Social         

Anställningsförhållanden och anställningsvillkor     

Anställning         

LA1 1 1 1 2 1 1 2 2 

LA2 1 2 1 2 1 1  2 

LA3 1 1   1 1   

Relationer mellan anställda och ledning      

LA4  2 2 2  1  2 

LA5        1 

Hälsa och säkerhet i arbetet        

LA6 1 1    2 2 2 

LA7 2 2 2 2 2 2 2 1 

LA8   2 2     

LA9  1       

Utbildning         

LA10 2 2 2 2 1 1 2 2 

LA11     1 1 2 1 

LA12 1 1      2 

Mångfald och jämställdhet        

LA13 1 1 2 2 1 2 2 2 

LA14       2 2 

Totalt 10 14 12 14 8 12 14 19 

         

Mänskliga rättigheter         

Investerings- och upphandlingsrutiner       
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HR1     1 1   

HR2     1 1  1 

HR3     2 2   

Icke-diskriminering         

HR4   2 2   2 2 

Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal      

HR5  2   2 2  2 

Barnarbete         

HR6     2 2  2 

Tvångsarbete         

HR7     2 2  2 

Säkerhetsrutiner         

HR8         

Ursprungsbefolkningens rättigheter       

HR9     2 2  2 

Totalt 0 2 2 2 12 12 2 11 

         

Samhällsfrågor         

Samhälle         

SO1 1 1 2 2 1 2 2 1 

Korruption         

SO2        2 

SO3     2 2   

SO4     1 1   

Politik         

SO5 1 1       

SO6     2 2   

Konkurrenshämmande aktiviteter       

SO7 2 2   2 2   

Efterlevnad         

SO8 2 2   2 2   

Totalt 6 6 2 2 10 11 2 3 

         

Produktansvar         

Kundernas hälsa och säkerhet        

PR1     1 2   

PR2         

Märkning av produkter och tjänster       

PR3      2  2 

PR4        2 

PR5 1 1      1 

Marknadskommunikation        

PR6         

PR7         

Kundernas integritet         

PR8         

Efterlevnad         
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PR9         

Totalt 1 1 0 0 1 4 0 5 

Totalt Social 17 23 16 18 31 39 18 38 

         

Totalt 47 61 52 56 72 82 38 70 

 

 


