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Abstract  

 

The language of the essay is Swedish.  

 

The word sustainability reporting is derived from the term sustainable development which by 

definition means to “satisfy the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs”. Today many companies create sustainability reports where 

they take position to their social, economic and environmental responsibility. The Swedish 

government decided on the 29
th

 of November 2007 that all government- owned companies from 

the 1
st
 of January 2008 shall create sustainability reports that are presented in accordance with 

Global Reporting Initative’s (GRI) guidelines. GRI is a global association that develops 

guidelines for sustainability- accounting in the three mentioned aspects and these are used by 

more than 1000 companies throughout the world.  

 

The research consists of two questions that aim to answer what relationship exists between the 

governmental regulation and practice in Svevia AB and Sveaskog AB, how well they have 

complied with GRI: s guidelines and the result of the companies’ application. The purpose of the 

essay is to give the reader a detailed insight in how the two governments- owned companies 

comply with GRI: s guidelines and thus contribute to an understanding of the conformation to the 

law regulation. 

 

In this essay we have used a qualitative research methodology with the intention of coming close 

to the object of the study and achieve a deep understanding for the issue. The content in the 

sustainability reports has reviewed in order to conclude whether the guidelines have been 

complied to or been excluded. The empirical material has further been compiled and used as a 

starting point for our analysis.  

 

This research shows that there is a clear relationship between the governmental regulation and 

both Svevia and Sveaskogs sustainability reports. Both companies have fulfilled GRI’s guidelines 

according to chosen level. There are, however, minor errors in Svevia’s sustainability reports. 

Svevia has fulfilled five out of nine accounting principles and Sveaskog, seven principles. The 

governmental regulation has contributed to making the companies’ sustainability reports 

trustworthy.  
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II 

Sammanfattning 
 

Ordet hållbarhetsredovisning härstammar från begreppet hållbar utveckling som per definition 

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

att tillfredsställa sina behov”. Idag upprättar flera företag så kallade hållbarhetsredovisningar där 

de tar ställning till sitt sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar. Den svenska staten 

beslutade den 29 november år 2007 att alla statligt ägda bolag från och med den 1 januari år 2008 

ska upprätta hållbarhetsredovisningar som redovisas enligt Global Reporting Initiative’s (GRI) 

riktlinjer. GRI är en global förening som utvecklar riktlinjer för hållbarhetsredovisning av de tre 

nämnda aspekterna och de används av mer än 1000 företag över hela världen.  

 

Forskningsproblemet innehåller två frågeställningar vilka avser att besvara vilket förhållande som 

finns mellan statens lagreglering och praxis i Svevia AB och Sveaskog AB samt hur väl de har 

efterföljt GRI:s riktlinjer och principer och följderna. Syftet med uppsatsen är att ge läsaren en 

detaljerad insikt i hur de två statliga bolagen efterföljer GRI:s riktlinjer och därmed bidra med en 

förståelse för sambandet till lagregleringen.  

 

Forskningsmetodiken för denna uppsats har varit kvalitativ med syftet att komma nära 

studieobjektet och få en djup förståelse för problemet. För att tolka texter har ett hermeneutiskt 

synsätt använts. Innehållet i hållbarhetsredovisningarna har granskats för att avgöra om 

riktlinjerna efterlevs eller inte. Det empiriska materialet har sammanställts och använts som 

utgångspunkt för analysen. 

 

Undersökningen visar att det finns ett tydligt samband mellan lagregleringen och både Svevias 

och Sveaskogs hållbarhetsredovisningar. Båda företagen har levt upp till GRI:s riktlinjer enligt 

vald tillämpningsnivå. Svevias hållbarhetsredovisning innehåller dock några felaktigheter. Svevia 

har uppfyllt fem av nio redovisningsprinciper och Sveaskog, sju principer. Statens reglering har 

bland annat bidragit till att göra företagens hållbarhetsredovisningar trovärdiga. 
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Förord 
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1 Inledning 

 
Inledningsvis ges en bakgrund till det valda ämnet vilken främst innefattar 

hållbarhetsredovisningens historiska utveckling och dess ramverk, GRI. Bakgrunden leder oss till 

den problemdiskussion samt frågeställning som uppsatsens syfte bygger på. Därefter beskrivs de 

avgränsningar som gjorts och kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsens innehåll. 

 
 

1.1 Bakgrund 

 

Det globala genombrottet för hållbarhetsredovisning anses ha uppkommit år 1987 i samband med 

World Commission on Environment and Development (WCED), den i Sverige så kallade 

Bruntlandkommissionen. Genom rapporten ”Vår gemensamma framtid” introducerades uttrycket 

”hållbar utveckling” som idag har blivit ett allmänt vedertaget begrepp över hela världen. 

Definitionen kom att lyda:  

 

“tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.”  (Larsson 2002, s. 49)   

 

Hållbarhetsredovisning är ett verktyg för att driva arbetet med hållbar utveckling framåt genom 

att systematiskt arbeta med tydlig rapportering och uppföljning. Uttrycket har sin grund i 

begreppet Triple bottom line, som innebär att ett företags prestationer skall mätas inom de tre 

dimensionerna ekonomi, miljö och sociala förhållanden. När de tre dimensionerna samspelar 

uppnås hållbar utveckling. (Löhman & Steinholtz, 2003) 

 

Ett statligt bolag är ett företag som helt eller delvis ägs av den svenska staten 

(www.wikipedia.org, 2010). Svevia och Sveaskog är två statliga bolag som ägs helt av staten. 

Regeringen beslutade den 29 november år 2007 att alla statligt ägda bolag från och med den 1 

januari år 2008 ska redovisa enligt Global Reporting Initiative’s (GRI) riktlinjer. Det innebär att 

samtliga 55 statligt ägda bolag ska ta fram en hållbarhetsredovisning som ska presenteras på 

samma sätt som årsredovisning, kvartalsrapporter och bolagsstyrningsrapport. Argumentet är att 

redovisning och rapportering är verktyg för att driva frågor framåt och att 

hållbarhetsredovisningen ska göra det möjligt för staten att följa upp företagens arbete med 

socialt ansvar och hållbar utveckling. Tanken är att de statliga bolagen ska vara föredömen och 

ligga i framkant i dessa frågor. Statens ägarpolicy grundar sig i frågor som rör etik, miljö, 

mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald. Det är styrelserna i respektive statligt bolag 

som ansvarar för dessa frågor samt för att företagen presenterar en hållbarhetsredovisning enligt 

GRI:s riktlinjer. (www.regeringen.se, 2007) 

 

GRI är en organisation som grundades år 1997. De har sedan dess verkat för att få till stånd 

internationella normgivande riktlinjerna för redovisning av frågor gällande hållbar utveckling. 

GRI har utvecklat ett allmängiltigt ramverk för redovisning av de miljömässiga, sociala och 

ekonomiska aspekterna. (Larsson, 2002) Syftet med GRI är att ”skapa enhetlighet och 

http://www.wikipedia.org/
http://(www.regeringen.se/
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jämförbarhet för hållbarhetsredovisning för att göra det lättare att bedöma och jämföra företag 

ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv” (www.regeringen.se, 2007, s. 2).  

 

Idag följer statligt ägda företag bland annat aktiebolags, bokförings- och årsredovisningslagen. 

GRI:s riktlinjer är ett tillägg till aktuell lagstiftning och har utökats med tydligare 

informationskrav. Enligt GRI:s riktlinjer ska en hållbarhetsredovisning offentliggöras på 

företagets hemsida samtidigt som publiceringen av företagets årsredovisning, antingen som en 

separat rapport eller så kan den vara integrerad med årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen 

ska även vara externt bestyrkt genom oberoende granskning. (www.regeringen.se, 2007) 

Till skillnad från andra riktlinjer är GRI ett utpräglat flerpartssamarbete och dessutom en av de 

mest omfattande riktlinjerna för hållbarhetsredovisning (Ljungdahl, 1999). Idag används 

riktlinjerna av mer än 1000 företag över hela världen. Riktlinjerna baserar sig på principen ”följa 

eller förklara”, som går ut på att ett företag kan avvika ifrån riktlinjerna om man lämnar en klar 

och tydlig motivering till avvikelsen. Den här strukturen gör att riktlinjerna blir användbara med 

behållen relevans för alla företag, oberoende av storlek, eller bransch. Därmed ger man inte 

avkall på redovisningen och rapporteringens primära ändamål. (www.regeringen.se, 2007) 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Innan staten införde ett krav på upprättande av hållbarhetsredovisningar för statliga bolag var 

tillämpningen av GRI inte stor. År 2007 var det endast 14 procent som valde att följa GRI:s 

riktlinjer. (www.regeringen.se, 2009) Lars- Olle Larsson, specialistrevisor och partner vid 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers, menade därmed att ett flertal statliga bolag hade en lång väg 

kvar vad gäller utvecklingen av hållbarhetsredovisningarna (www.pwc.com, 2010). Ett år senare, 

i samband med att kravet sätts i verk, har dock en förbättring skett och andelen statliga bolag som 

presenterar en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s internationella riktlinjer har ökat till 

89 procent (www.regeringen.se, 2009). 

 

Konsultbolaget Ethos granskade under 2008 56 företag som redovisade enligt GRI. Resultatet 

visade att trots ett ökat bruk av GRI:s riktlinjer så finns det märkbara brister i 

hållbarhetsredovisningen. Bristfälliga väsentlighetsanalyser och hållbarhetsredovisningar som 

saknar uttalanden från bolagets styrelse är återkommande fel. Anna Lindstedt, vd på Ethos 

International tror att bristerna grundar sig i alltför liten erfarenhet av redovisande av 

hållbarhetsarbete. (www.miljorapporten.se, 2010) 

 

Att konsekvent jobba med och kommunicera hållbarhet har blivit ett villkor för företagande. GRI 

är det globala språk som ideella organisationer, internationella börsbolag och Sveriges regering 

har bestämt sig för att använda i syfte att demonstrera sitt engagemang och frambringa en global 

förändring. Ebba Lindsö, vd för konsultföretaget Respect och Minna Gillberg, rådgivare åt 

Europeiska kommissionen anser att GRI gör det alltså möjligt att jämföra bolagen emellan. 

(www.csripraktiken.se, 2010) Anna Lindstedt är dock positiv och menar att redovisningarna blir 

mer omfattande då företagen kommer att rätta till bristerna nästa år (www.miljorapporten.se, 

2010). Vi undrar därmed om de statliga bolagens hållbarhetsredovisningar är mer omfattande och 

upprättade i enlighet med GRI:s riktlinjer år 2009?  

 

http://www.regeringen.se/
http://(www.regeringen.se/
http://(www.regeringen.se/
http://(www.regeringen.se/
http://www.pwc.com/
http://(www.regeringen.se/
http://www.miljorapporten.se/
http://www.csripraktiken.se/
http://www.miljorapporten.se/
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1.3 Problemformulering 

 

Ur ovanstående resonemang har vi därmed kommit fram till följande forskningsfrågor: 

 

Vilket är förhållandet mellan statens lagreglering gällande hållbarhetsredovisning och praxis i 

Svevia AB och Sveaskog AB?  

 

Hur väl har de statliga bolagen efterföljt GRI:s riktlinjer och principer samt vilka är följderna? 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och klargöra för hur väl de två statliga bolagen har 

tillämpat GRI:s riktlinjer vid upprättande av hållbarhetsredovisningar samt följderna av detta.  

1.5 Avgränsning 

 

För att kunna realisera en uppsats med hänsyn till den givna tiden och för att få till stånd en 

meningsfull uppsats har vi valt att avgränsa vår uppsats till de två statliga bolagen Svevia och 

Sveaskog. De två bolagen valdes med avseende på tillgänglighet då flertalet statliga bolag ännu 

inte hade publicerat sin senaste hållbarhetsredovisning vid påbörjandet av uppsatsprocessen. 

Alltså har hänsyn till branschtillhörighet och företagsstorlek inte tagits. Vi har endast granskat 

hållbarhetsredovisningarna utifrån de av GRI utgivna riktlinjerna då företagen har möjlighet att 

tillämpa andra riktlinjer utöver dessa. För att uppnå en aktuell uppsats med koppling till 

forskningsfrågan har vi djupgående granskat respektive företags hållbarhetsredovisning för år 

2009. Anledningen till varför vi inte valde att granska redovisningar för år 2008, alltså året direkt 

efter att lagregleringen tillkom, är för att det enligt undersökningen som nämns i 

problemdiskussionen framgår att det fanns väsentliga brister i de statliga bolagens 

hållbarhetsredovisningar det året. Vidare har vi avgränsat uppsatsen till termen 

hållbarhetsredovisning då ett antal företag har valt att ge ut så kallade Corporate Social 

Responsibility-rapporter. CSR är en bred term som inkluderar bolagsstyrning och etik och därför 

har vi valt att endast fokusera på ramverket GRI. Begreppen företag, bolag och organisation har 

samma betydelse och vi kommer därför inte skilja på dessa i uppsatsen. Vi har dessutom för 

begreppet hållbarhetsredovisning, vilken uttrycks frekvent, även använt ordet redovisning. 
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1.6 Disposition 

 

Metod Kapitel 2: Kapitlet inleds med en redogörelse för det vetenskapliga 

synsätt, förhållningssätt samt forskningsansats som uppsatsen utgår 

ifrån. Vidare skildrar kapitlet vårt tillvägagångssätt vid 

datainsamlingen från hållbarhetsredovisningar och annat material. 

Därefter beskrivs den kvalitativa ansatsen och avslutningsvis berörs 

uppsatsens giltighetsanspråk.  

 

Teoretisk referensram Kapitel 3: I den teoretiska referensramen presenteras de teorier, 

ramverk och riktlinjer som kommer att leda till en ökad förståelse för 

ämnesområdet. Tillsammans med empirin kommer dessa att ligga till 

grund för analysen.  

 

Empiri Kapitel 4: Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av varje bolag 

som följs av de empiriska resultat som åstadkommits genom 

granskning av hållbarhetsredovisningar. 

 

Analys Kapitel 5: I följande kapitel analyseras och tolkas det empiriska 

materialet genom att det återkopplas till den teoretiska referensramen.  

 

Slutsats Kapitel 6: Här summeras och diskuteras de resultat som erhållits med 

avsikt att ge svar på de utformade frågeställningar som ställts i 

problemformuleringen. Slutligen ges förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 
 

 I kapitlet beskrivs och motiveras valet av det hermeneutiska synsättet, den abduktiva ansatsen 

samt användandet av sekundära källor. Vidare redogörs för den kvalitativa forskningsmetod som 

uppsatsen utgår ifrån. Därpå förs en diskussion kring uppsatsens tillförlitlighet och relevans 

utifrån begreppen reliabilitet och validitet. 

 
 

Metod kommer från grekiskans ”methodos” och betyder vägen till kunskap (Johannessen & 

Tufte, 2007). Det handlar om att man tillsätter metoder för att upprätthålla vetenskaplig kunskap 

(Andersen, 1998). Den samhällsvetenskapliga forskningen innehåller ett flertal metoder för att 

uppnå detta. Det som är gemensamt för dessa metoder är att man tydligt fokuserar på mänsklig 

verksamhet. Forskaren måste anta ett särskilt perspektiv, en uppfattning om hur människan 

fungerar och hur samhällsutvecklingen sker. (Artsberg, 2005) 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Ontologi betyder ”läran om det varande” (www.ne.se, 2007). Inom ontologin finns två 

åtskiljande paradigm, idealismen och realismen. Idealismen innebär att världen är beroende av 

subjektets tänkande och mentala föreställningar. Världen finns inom oss och där sker tolkningar 

och beslut tas om agerande. Enligt realismen är världen emellertid objektiv och existerar 

oberoende av det mänskliga tänkandet. Världen är lagbunden och fysiskt varande. (Ljungkvist, 

2010a) Uppsatsen kommer att präglas utav ett idealistiskt synsätt, då de slutsatser som har dragits 

är baserade på vårt tankesätt, föreställningar samt vår tolkning av textens informationsinnehåll. 

 

Epistemologi är desamma som ”kunskapsuppfattning”. Inom epistemologin skiljer man på 

empirism och rationalism. Empirismen grundar sig på att kunskapen härstammar från 

erfarenheten via till exempel observationer och sinnesförnimmelser, det vi ser och registrerar. 

Verkligheten är på så sätt det vi har kunskap om. Rationalismen hävdar att källan till kunskap är 

vårt förnuft. Logiken är grunden till tänkandet som möjliggör att vi förstår saker via dialog och 

kan resonera fram tankar och förslag. (Johannessen & Tufte, 2007) Denna uppsats har en 

empirisk kunskapsuppfattning. Anledningen till detta är att den information vi erhåller från 

hållbarhetsredovisningar, böcker och annat material är fundamental för hur vi uppfattar det som 

förmedlas via hållbarhetsredovisningarna. Genom granskningen får vi erfarenheter och subjektiva 

intryck som är grundläggande för att uppnå vårt syfte och ge svar på forskningsfrågorna.  

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Inom vetenskapsteorin finns övergripande tankesystem; positivismen och hermeneutiken. I 

positivismen betraktas världen som fysisk och mätbar. Inriktningen har, i jämförelse med 

hermeneutiken, ett kvantitativt förhållningssätt och grundar sig på att man får kunskap via 

observationer och förnuftet . Positivister menar vidare att vetenskapen är objektiv och består av 

fakta, inte emotioner. (Ljungkvist, 2010b) 

 

http://www.ne.se/
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Hermeneutik handlar om texttolkning (www.ne.se, 2010b). Med tolkning menas att det man inte 

förstår sätts i ett sammanhang för att skapa en innebörd. Forskarens tolkning inbegriper 

referensramar, värderingar och tidigare lärdomar, det vill säga förförståelsen. Förförståelsen 

omarbetas under processens gång och leder till en förståelse för texten. Utöver dessa två termer 

består den hermeneutiska spiralen även av en pendling mellan del och helhet. Utgångspunkten är 

att en dels mening endast kan begripliggöras om den relateras till helheten samtidigt som 

helheten endast kan begripas ur delarna. Dessa fyra element utgör den inre cirkeln i den 

hermeneutiska processen. I processen ingår även en yttre cirkel som behandlar tolkningsmönster, 

text, dialog med text och uttolkande. Till en början skapas ett tolkningsmönster. Sedan läser man 

texten som man i efterhand skapar en dialog med. Dialogen möjliggör en uttolkning av texten 

vilken resulterar i ett meningsskapande av det som tolkas. Den inre cirkeln ligger i kontakt och 

påverkar den yttre cirkeln och vice versa fram tills det att ingen ny tolkningsram uppstår. 

(Ljungkvist, 2010b) 

 

Vi kommer i uppsatsen att använda ett hermeneutiskt synsätt. Detta för att vi ska tolka texter och 

relatera dessa till vår förförståelse för att få ny kunskap. Vår förförståelse har sin grund i den 

teoretiska referensramen. För att skapa en förståelse för problemområdet har den insamlade 

empirin tillsammans med teorin tolkats och analyserats. Därefter har delarna som innefattar teorin 

och empirin, ihop med de granskade företagens hållbarhetsredovisningar, kopplats samman till en 

helhet som mynnar ut i slutsatserna. Tolkningen av hållbarhetsredovisningarna har pågått fram 

till det att vi inte har fått någon ny kunskap. 

 

2.3 Forskningsmetod 

 

Inom samhällsvetenskaperna skiljer man mellan två huvudtyper av forskningsmetoder nämligen 

kvantitativa metoder och kvalitativa metoder. Dessa metoder handlar primärt om hur forskaren 

insamlar och bearbetar olika typer av data. Det centrala syftet med den kvantitativa metoden är 

att orsaksförklara företeelser som är undersöks för att förstå fenomenet. Flitig användning av 

statistiska mätmetoder och matematik är vanligt förekommande inom denna metod. (Andersen, 

1998) Metoden kännetecknas av att vara mer strukturerad än den kvalitativa metoden samt att det 

finns en distans mellan forskaren och forskningsobjektet. Enkätundersökningar genomförs 

vanligtvis i en kvantitativ undersökning. (Bryman, 2002) 

 

Den kvalitativa metoden, som vi för övrigt ämnar utgå ifrån, är ur ett kunskapsperspektiv att 

skapa förståelse för det komplexa problem man studerar. Man skapar förståelse genom att samla 

in information på olika sätt och bearbeta datan. (Andersen, 1998) Den kvalitativa metoden 

präglas av flexibilitet och kännetecknas av ingående analyser där forskaren strävar efter en närhet 

till det objekt som studeras (Bryman, 2002). Ett exempel på denna metod är intervjuer (Andersen, 

1998). Den kvalitativa metoden har valts då vårt arbetssätt är synonymt med denna metod. Detta 

stöds av att vi djupgående har granskat de utvalda företagens hållbarhetsredovisningar för att 

bedöma huruvida informationen som presenteras i hållbarhetsredovisningen lever upp till GRI:s 

riktlinjer. Genom att närma oss ett fåtal studieobjekt har vi skapat förståelse för forskningsfrågan.  

http://www.ne.se/
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2.4 Forskningsansats 

 

Det finns främst två tillvägagångssätt att välja mellan när man vill dra vetenskapliga slutsatser; 

induktiv respektive deduktiv ansats. 

 

Induktion kallas ”upptäcktens väg” och innebär att forskaren utgår från empiri, enskilda 

företeelser, för att sluta sig till allmän kunskap om teorin. Den empiriska verkligheten är således 

en förutsättning för kunskap – och teoriutveckling (Andersen, 1998) där författaren alltså rör sig 

från empiri till teori (Johannessen & Tufte, 2007). Deduktion brukar kallas ”bevisföringens väg” 

och handlar om att forskaren drar slutsatser om en enskild händelse, empiri, utifrån generella 

principer, det vill säga teori (Andersen 1998). Deduktion används i de flesta fall för att stärka och 

utveckla teorier genom att testa existerande teori (Artsberg, 2005). 

 

Abduktion är i vetenskapligt arbete ett tredje sätt för att relatera empiri och teori och anses vara 

ett samspel mellan de två ovannämnda ansatserna. Inledningsvis skådas ett enskilt empiriskt fall 

som sedan tolkas och begripliggörs genom att utnyttja teoretiska mönster vilket kännetecknas av 

den induktiva metoden. För att sedan bekräfta tolkningens riktighet gör man iakttagelser av nya 

fall vilket kännetecknas av den deduktiva metoden. Den ursprungliga teorin kan då utvecklas för 

att bli mer allmän. (Patel & Davidson, 1991) Den abduktiva ansatsen betraktas därmed som en 

process under vilken en pendling sker mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg, 2008). En 

fördel med den abduktiva metoden är att författaren inte låses fast vid en specifik metod vilket är 

fallet om man tillämpar det induktiva eller deduktiva arbetssättet (Patel & Davidson, 1991). Vår 

uppsats präglas utav den abduktiva metoden. Vi har utgått ifrån den teori om 

hållbarhetsredovisning som finns tillgänglig i böcker och andra källor för att få en utvidgad 

inblick i och förståelse för ämnesområdet. Teorierna har, tillsammans med den information vi 

erhållit genom granskning av hållbarhetsredovisningar legat till grund för att besvara våra 

frågeställningar. I och med detta har vi alltså testat att GRI:s riktlinjer efterföljs i företagens 

hållbarhetsredovisningar. 

2.5 Insamling av data 

 

Datakällor kan delas in i två grupper, nämligen primärdata och sekundärdata. Primärdata erhålls 

när forskarna själva samlar in information genom exempelvis observationer och intervjuer. 

Sekundärdata utgörs istället av artiklar, böcker och annan redan framställd data. (Artsberg, 2005) 

 

Denna uppsats består endast utav sekundära källor eftersom att informationen redan är framställd 

och finns tillgänglig. Däremot är intervjuer primärdata då forskaren själv måste samla in och 

sammanställa informationen. Datan som har använts i uppsatsen kommer från Svevias och 

Sveaskogs hållbarhetsredovisningar samt Internetkällor, artiklar och litteratur. 

Hållbarhetsredovisningarna har använts i syfte att utforma empiri kapitlet medan de resterande 

sekundärkällorna har använts för att formulera kapitlen; inledning, metod och teoretisk 

referensram.  
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2.6 Giltighetsanspråk 

 

Uppsatsens tillförlitlighet diskuteras utifrån begreppet reliabilitet (Johannessen & Tufte, 2007). 

Reliabilitet handlar om att uppnå en så hög tillförlitlighet i mätningarna som möjligt. Om 

ingenting förändras i en population ska två undersökningar med samma syfte och samma metoder 

ge samma resultat. (Svenning, 2003) De begränsningar som kan uppkomma i reliabiliteten är att 

vi dröjer med att analysera och dra slutsatser utifrån granskningarna av 

hållbarhetsredovisningarna och att vi tolkar informationen felaktigt utifrån vår förförståelse. En 

annan begränsning som kan uppstå är att vi gör bedömningsfel när vi registrerar observationen. 

Detta beror på att vi inte har erfarenhet av att granska hållbarhetsredovisningar. Därmed är vår 

förmåga att dra slutsatser utifrån dessa aningen begränsad. För att öka reliabiliteten har vi valt att 

enskilt läsa de två företagens hållbarhetsredovisningar. På så sätt kan vi tolka texten individuellt 

för att ta reda på om vi får likartade resultat. För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt i vår 

uppsats och minimera riskerna för subjektivitet och misstolkning kommer vi att läsa igenom 

respektive hållbarhetsredovisning upprepade gånger och vara noggranna under läsandets gång. 

Tanken med detta är att vi inte ska förbise den information vi eftersöker. En annan orsak är att 

man har en tendens att få nya insikter och uppfattningar om en text även om man läst samma text 

tidigare. 

 

Validitet anger hur relevant den insamlade datan är och innebär att man mäter det man har för 

avsikt att mäta (Johannesen & Tufte, 2007). I en kvalitativ undersökning är det enklare att uppnå 

validitet än i en kvantitativ (Svensson, 2003). Validitet hör samman med två begrepp vilka är 

giltighet och relevans. Giltighet beskriver överensstämmelsen mellan teori och empiri. 

Relevansen anger hur relevant det empiriska materialet är för vår problemställning. (Andersen, 

1988) Då det redogörs för GRI:s riktlinjer i bolagens hållbarhetsredovisningar så har det för oss 

varit uppenbart att vi ska granska dessa för att besvara våra frågeställningar. Vi kommer utöver 

detta även att läsa de sidor i årsredovisningen som respektive företag hänvisar till, då riktlinjerna 

inte alltid redovisas helt i hållbarhetsredovisningen. Vi måste därmed beakta den information 

som lämnas i årsredovisningarna för att få en helhetsbild om ett företag har följt GRI:s riktlinjer 

eller inte. För att uppnå en så hög validitet som möjligt i vår uppsats har det varit viktigt att vi i 

ett tidigt skede valt företag vars hållbarhetsredovisning vi har granskat. Syftet med det har varit 

att få till stånd en valid uppsats med argument som vi kan backa upp än att jäkta i sista stund och 

på så sätt presentera felaktig information. I och med detta ökar chansen att vi verkligen mäter det 

vi från början avser att mäta. För att öka validiteten ytterligare har vi lagt vikt vid de 

opponeringar som gjorts av studenter och handledare under uppsatsprocessen. Ett hinder som vi 

stötte på var att vi bytte frågeställning i början av uppsatsprocessen vilket bidrog till att den första 

opponeringen blev oanvändbar för oss. Anledningen till att vi bytte frågeställning var att vi tänkte 

göra intervjuer för att besvara våra forskningsfrågor. Vi blev dock avrådda från detta av vår 

handledare då resurserna var otillräckliga. Dessutom ansåg vår handledare att risken är stor att 

man inte får tag på rätt personer som kan tillhandahålla oss med relevant och eftersökt 

information samt att tiden kan bli knapp.  

 

Konsekvenserna av att vi endast riktar in oss på två statliga bolag leder till att vi inte kan dra 

slutsatser om alla statliga bolag vilket kan komma att sänka validiteten. Det blir exempelvis svårt 

att uttala sig om hur starkt sambandet är mellan den statliga lagregleringen och praxis då detta 
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kräver insyn i betydligt fler bolag. Till följd av detta kan vi endast uttala oss om Svevia och 

Sveaskogs tillämpning av GRI:s riktlinjer och principer samt följderna av detta. 

 

Vid analys av det insamlade materialet kommer vi att stödja oss på den utvalda teorin samt ha en 

tydlig koppling till denna. Aktualitetsfrågan är central för att väcka läsarens intresse och öka 

uppsatsens relevans. Trots att lagregleringen implementerades i de statliga bolagen år 2008, så är 

detta än idag ett aktuellt och omtalat ämne. Denna uppfattning har vi fått från den mediala 

uppmärksamheten kring den hållbara utvecklingen. 
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3 Teoretisk referensram 
 

 I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis har begreppet lagreglering tydliggjorts vilket motiveras med att denna ger upphov 

till kravet för att de statliga bolagen ska hållbarhetsredovisa. Sedan har begreppet 

hållbarhetsredovisning förklarats då det är det centrala ämnet i uppsatsen och är avgörande för 

att klarlägga hur hållbarhetsredovisningarna ska upprättas och utformas. Därefter har 

ramverket GRI åskådliggjorts för att identifiera huruvida företagen har följt dess riktlinjer. 

Vidare har intressent och legitimitetsteorin valts då de synliggör idén med att ge ut en extern 

hållbarhetsredovisning. När samtliga teorier kombineras ges dels en djupare inblick i 

problemområdet dels medverkar de för att tillsammans med empirin besvara forskningsfrågorna. 

 
 

3.1 Reglering 

 

I litteraturen diskuteras två olika typer av reglering, nämligen lagreglering och självreglering. De 

senaste decennierna karaktäriseras av en avreglering, reglering som avtar och så småningom blir 

självreglering. Idén bakom detta har varit att en ökad frihet leder till en ökad konkurrens som i 

sin tur leder till en ökad effektivitet. Ju större frihet, desto hårdare konkurrens. Ju hårdare 

konkurrens, desto högre effektivitet. Effektiviteten leder i sin tur till högre välfärd. (Kågerman, 

2001) Tvingande regler efterfrågas emellertid i hög grad. Många vill ha EU-regler för alltifrån 

innehållet i universitetsexamina till kakaomängden i choklad för att främja en fri handel med 

varor och tjänster. Det sker därmed en omreglering av samhället där ett komplext regelsamhälle 

växer fram. (Nilsson, Henning & Fernler, 2005) 

3.1.1 Lagreglering 

 

I Sverige uppstår lagreglering då Sveriges riksdag fattar ett beslut i en fråga. Riksdagen 

ställningstagande vid utformning av regler kallas för lagar och de skall efterlevas. Även 

föreskrifter, förordningar och påbud är bindande och skall följas, trots att de har olika 

rangordningar vid motstridigheter. Bryter man mot lagen utsätts man för straffsanktioner i form 

av böter eller fängelse. (Kågerman, 2001) Regelskaparna är olika såsom staten, FN och EU 

(Nilsson, Henning & Fernler, 2005). 

 

Lagregleringen har två diverse syften. Ett mål är att den ska vara anpassningsbar, särskilt då man 

upplever fluktuationer i en föränderlig världsmarknad. Det andra syftet är att den ska tillgodose 

intressenters behov. Båda aspekter berör hållbarhetsredovisningar. Det första syftet medför att 

företag måste ta hänsyn till omvärlden och finna nya tillvägagångssätt för att möta nya krav 

medan det andra syftet innebär att informationen som förmedlas ska vara trovärdig, opartisk och 

väsentlig, enligt Bergström och Samuelsson (2001). Anledningen till varför statliga företag ska 

engagera sig i frågan om hållbar utveckling framhålls i regeringsbeslutet som togs den 29 

november 2007. Där går det att utläsa att ansvarsfulla ägare bör ta ansvar för frågor som rör bland 

annat jämlikhet, etik och mångfald samt ha en planerad strategi för att handskas med dessa 
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hållbarhetsfrågor. Arbetet ska sedan förmedlas internt i företaget och externt till omgivningen. 

Den svenska regeringen anser att de har högt ställda ambitioner på området för de statliga 

bolagen då de ska vara föredömen i arbetet mot en hållbar utveckling. ”Hållbarhetsredovisning 

är ett verktyg för att driva arbetet med hållbar utveckling framåt genom att systematiskt arbeta 

med tydlig rapportering och uppföljning.” (www.regeringen.se, 2007, s. 1) Genom GRI:s 

riktlinjer ska företagen alltså tydligt kunna rapportera och redovisa sitt arbete och prestationer. 

Styrelsen i bolagen är ansvariga för att hållbarhetsredovisningen är sammanställd utifrån GRI:s 

riktlinjer. (ibid) 

3.1.2 För – och nackdelar med lagreglering 

 

Kågerman (2001) menar att lagreglering ger en rättssäkerhet eftersom att det inte förekommer 

egenintressen inom denna regelbildning. Dessutom är lagregleringen beständig och pålitlig. Detta 

grundar sig till viss mån på det utredningsarbete som föregår lagstiftningen och som är väldigt 

genomgripande och intensivt. En ytterligare fördel är att regler som uppstår till följd av 

lagreglering gäller för var och en. Därmed kan staten använda tvångsmedel för att garantera 

efterlevnad av reglerna. Baldwin och Case (1999) nämner opartisk reglering som en fördel. De 

menar att risken för partiskhet minskar då en tredje part har framtagit lagarna. 

 

Till lagregleringens nackdelar hör att regler som tillkommer genom lagreglering behöver vara 

noggranna och exakta i sina konturer. Detta beror på att det finns ett krav på rättssäkerhet som 

innebär att reglerna måste utarbetas så att de kan lämna klara och tydliga besked om huruvida de 

är tillämpbara på ett enskilt fall. (Kågerman, 2001) Enligt Baldwin och Case (1999) är 

utredningsarbetet och processen att skapa lagar och regler en negativ effekt, då det är oerhört 

resurs- och tidskrävande. Dessutom måste man ta hänsyn till att reglerna skall efterföljas av ett 

flertal företag och då läggs ribban ofta lågt så att alla kan göra det som krävs utav dem. Lagarna 

har därmed en tendens att inte vara detaljrika, i jämförelse med exempelvis självreglerande 

rekommendationer. Därutöver kan det innebära stora kostnader för staten att kontrollera att 

företagen följer alla bestämmelser inom ramen för lagregleringen. Nilsson, Henning och Fernler 

(2005) har en kritisk syn på lagreglering och har såsom åsikt att det associeras med byråkrati och 

begränsning av de fria marknadskrafterna vilket resulterar i ineffektivitet. Vidare anser de att 

lagreglering hämmar företagens innovativitet, självständighet och inspiration.  

3.2 Hållbarhetsredovisning 

 

Med hållbarhetsredovisning menas att en organisation måste upplysa om och vara ansvarsfull 

mot intressenter, både i och utanför verksamheten, för resultaten de åstadkommit i arbetet mot 

hållbar utveckling. En hållbarhetsredovisning definieras enligt GRI som en enda 

sammanhängande rapport, som ger en tänkbar och balanserad bild av den redovisande 

organisationens hållbarhetsresultat under en bestämd period, både vad gäller positiv och negativ 

påverkan. Det finns ingen direkt uttalad omfattning för en hållbarhetsredovisning förutsatt att 

organisationen på ett riktigt sätt har använt sig av de riktlinjer och ramverk som organisationen 

valt att använda. Uttrycket hållbarhetsredovisning betraktas som synonym med andra termer som 

används för att beskriva redovisning av ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. De statliga 

bolagen samt alla andra bolag som följer GRI:s ramverk vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisning, bör redogöra för rapporteringsperiodens åstadkomna resultat med hänsyn 

http://www.regeringen.se/
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taget till organisationens plikter, strategier och hållbarhetspåverkan. En hållbarhetsredovisning 

kan användas för ett flertal ändamål, däribland för att jämföra och bedöma värdet av 

hållbarhetsresultat mot bakgrund av riktlinjer, lagar och standarder. 

 

GRI delar upp sina resultatindikatorer för hållbar utveckling i tre delar nämligen ekonomiska, 

miljömässiga och sociala frågor. Vidare har de delat upp den sistnämnda delen i fyra kategorier 

vilka är anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i 

samhället och produktansvar.  (www.globalreporting.org, 2010a) 

 

3.2.1 Ekonomisk påverkan 

 

Ekonomisk hållbarhet handlar om organisationens påverkan på ekonomiska system på lokal, 

nationell och global nivå. Det omfattar även de ekonomiska följderna på organisationens och 

deras relation till intressenterna. De ekonomiska indikatorerna beskriver kapitalflöden mellan 

organisationernas intressenter samt organisationens finansiella verkan på samhället. De 

finansiella resultaten, vilka är grundläggande för att få förståelse för hållbarhetsarbetet i en 

organisation, presenteras i de finansiella rapporterna medan denna grupp ska visa på 

organisationens finansiella bidrag till hållbarhet i ett större sammanhang. (ibid) 

 

3.2.2 Miljö påverkan 

 

Den miljömässiga hållbarheten tar upp organisationernas påverkan på både levande och inte 

levande naturliga system. Material, energi, vatten, utsläpp och avfall är några av de indikatorerna 

som behandlas i denna grupp och som består av resultat som är kopplade till insatser och 

prestationer. (ibid) 

 

3.2.3 Social påverkan 

 

Med den sociala hållbarheten avses den påverkan som organisationen har på de sociala system 

den verkar inom. Som nämnt tidigare omfattar denna indikatorgrupp information om fyra 

underkategorier. Den ena kategorin benämns ”anställningsförhållanden och arbetsvillkor” och 

består av erkända och allmänna standarder som alla behandlar de anställdas mänskliga, sociala, 

ekonomiska och politiska rättigheter. Standarderna inbegriper tre deklarationer från FN, 

internationella arbetsorganisationens deklaration samt Wiendeklarationen. Den andra gruppen 

innefattar ”mänskliga rättigheter” och här ställs det krav på organisationen att rapportera för hur 

de uppmärksammar de mänskliga rättigheterna vid investeringar och val av leverantörer. Fokus i 

”organisationens roll i samhället”, vilken är den tredje gruppen, ligger på att resultatindikatorer 

ska visa på den effekt som organisationen ger på samhället samt hur de risker som uppstår genom 

organisationens växelverkan med andra institutioner hanteras. Sist men inte minst hamnar 

kategorin ”produktansvar” vilken ska upplysa om hur en organisations varor direkt eller indirekt 

har verkan på kunderna, vad gäller hälsa och säkerhet men även märkning av varor, 

marknadsföring och integritet. De upplysningar som organisationen ger kring dessa indikatorer 

http://www.globalreporting.org/
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handlar särskilt om de interna rutinerna i organisationen och i vilken omfattning dessa efterlevs. 

(ibid)  

 

3.2.4 Oberoende granskning och bestyrkande 

 

De svenska statligt ägda företagen måste i och med lagregleringen genomföra en oberoende 

granskning av sin hållbarhetsredovisning och därmed publicera en bestyrkanderapport (Larsson 

& Ljungdahl, 2008). Innebörden i benämningen externt bestyrkande definieras enligt GRI som, 

”åtgärder vilka utformats i syfte att ett uttalande ska kunna lämnas om informationen i 

redovisningen och dess kvalitet”( www.globalreporting.org, 2010a, s. 39). En oberoende 

granskningen sker genom att det redovisande bolaget anlitar kvalificerade samt fristående parter 

som gör en granskning av redovisningen. Oftast genomförs dessa bestyrkande uppdrag av 

yrkesverksamma revisorer. Oavsett vilket tillvägagångssätt som används, ska granskningen 

genomföras av en eller flera personer som är helt opartiska gentemot organisationen och som har 

pålitlig kompetens inom ämnet. Det är vidare av vikt att bestyrkande bedömer ifall redovisningen 

ger en rimlig och balanserad bild av resultaten, genom att granska riktigheten i de data och val av 

information som hör till redovisningen. Uppdragstagarna måste bedöma i vilken utsträckning de 

som arbetat med redovisningen har använt sig av GRI:s ramverk och dess redovisningsprinciper. 

(www.globalreporting.org, 2010a) 

 

Granskningsprocessen består i huvudsak av tre faser vilka är planering- genomförande- och 

rapporteringsfasen och denna utförs generellt på samma sätt oavsett företag. Uppdragets 

omfattning och djup avgörs i största mån av uppdragsgivarna. En oberoende granskning 

medverkar förutom till att öka intressenternas förtroende för rapporterad info även till att 

uppmärksamma bolaget på hur viktigt det är att data som redovisas är tillförlitlig. (Larsson & 

Ljungdahl, 2008) 

 

3.3 GRI – Global Reporting Initiative 

 

Visionen för ramverket GRI är att organisationer i sin hållbarhetsredovisning ska redogöra för de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat, lika ofta som vid finansiell rapportering. För att 

kunna göra detta har GRI utvecklat riktlinjer som idag måste följas av alla statliga bolag. Sedan 

år 2006 används de senast uppdaterade riktlinjerna under beteckningen G3. GRI uppmuntrar alla 

typer av organisationer utöver de statliga, oberoende av storlek, bransch eller geografisk hemvist, 

att rapportera enligt ramverkets riktlinjer. (www.globalreporting.org, 2010a) 

 

Ramverket innefattar olika tillämpningsnivåer som företagen ska rapportera om i 

redovisningarna. Med tillämpningsnivå menas att ett företag klart och tydligt måste redogöra för 

vilka av GRI:s G3 riktlinjer som har använts vid rapportering. (www.globalreporting.org, 2010b) 

Tillämpningsnivåerna delas in i tre nivåer vilka är C, B och A där nivå A sätter de största kraven 

på tillämpning av riktlinjerna (Larsson & Ljungdahl, 2008). Nivå C ska innehålla upplysningar 

om företagets profil och tio resultatindikatorer där minst en indikator ska komma ifrån områdena 

ekonomi, miljö och social påverkan. I nivå B ska alla kriterierna för nivå C uppfyllas. Utöver 

dessa ska företaget utöka profilupplysningarna, rapportera om hållbarhetsstyrningen för varje 

http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting./
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indikatorgrupp samt redogöra för tio resultatindikatorer till, alltså 20 stycken. Enligt nivå A ska 

företaget uppfylla alla kriterier i nivå B och redovisa alla kärnindikatorer som finns i G3. Dessa 

ska redogöras för med beaktande av väsentlighetsprincipen, som innebär att företaget antingen 

redovisar information om respektive indikator eller ange motiv till utelämnandet. 

(www.globalreporting.org, 2010b) Varje företag ska, med beaktande för kriterierna i GRI:s 

tillämpningsnivåer, värdera och fastställa en nivå (Larsson & Ljungdahl, 2008). Om ett företag 

har ett plustecken, framför den nivå som de har valt, innebär det att hållbarhetsredovisningen har 

reviderats av en oberoende part som vidare har lämnat en bestyrkanderapport 

(www.globalreporting.org, 2010b). För mer detaljerad information hänvisas till bilaga 2. 

 

De statliga bolagen måste senast den 31 mars varje år publicera sin hållbarhetsredovisning på 

bolagets hemsida i PDF-format och kan även välja att ge ut den i tryckt form 

(www.regeringen,se, 2007). Företaget kan även välja om redovisningen ska vara separat eller 

utgöra en del av årsredovisningen men enligt GRI stärks sambandet mellan de finansiella samt de 

hållbara resultaten om redovisningarna samordnas (www.globalreporting.org, 2010a). 

3.3.1 GRI:s riktlinjer 

 

Den tredje versionen av GRI:s riktlinjer G3 som introducerades i oktober år 2006, är kärnan i 

GRI:s ramverk. Det året publicerades cirka 850 hållbarhetsredovisningar av företag runt om i 

världen som var baserade på dessa riktlinjer. (Larsson & Ljungdahl, 2008) Riktlinjerna för 

hållbarhetsredovisningen delas upp i de tre tidigare nämnda dimensionerna, ekonomi, 

miljömässig och social påverkan och ska fungera som stöd för företagets intressenter att uppfatta 

information i upplysningarna samt visa hur företaget ska rapportera om dess hållbarhetsinsatser.  

G3 riktlinjerna innefattas av redovisningsprinciper som förutom att ange hur införskaffad data 

ska redovisas även ska precisera innehållet och säkra kvaliteten på informationen. Vidare består 

riktlinjerna av standardupplysningar vilka uppger vad som ska ingå i redovisningen. 

Standardupplysningarna inkluderar resultatindikatorer och andra upplysningskrav, samt 

anvisningar för enskilda tekniska avsnitt i hållbarhetsredovisningen. GRI menar att en 

hållbarhetsredovisning som följs av deras riktlinjer kommer bli koncentrerad och praktisk. 

(www.globalreporting.org, 2010a) Målet för GRI är att i fortsättningen utveckla riktlinjerna samt 

utöka med tjänster i form av utbildningar gällande tillämpningen av dessa riktlinjer (Larsson & 

Ljungdahl, 2008). 

 
I enlighet med GRI:s mall så kan riktlinjerna delas in i fem övergripande kategorier: 

 

 Strategi och analys – Denna huvudpunkt innehåller ett uttalande från VD:n om företagets 

strategiska inriktning och påverkan, risker och möjligheter i arbetet mot hållbar utveckling.  

 Organisationsprofil – Här återges information om företagets struktur och verksamhet. 

 Information om redovisningen – Kategorin sammanfattar redovisningens profil och omfång. 

 Styrning, åtaganden och intressentrelationer – Processer för bolagsstyrning, förbindelser till 

externa organisationer och identifiering av och kommunikation med intressenter är ämnen 

som berörs i detta hållbarhetsområde. 

http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.regeringen,se/
http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
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 Resultatindikatorer - Här redogörs för företagens ekonomiska - miljömässiga och sociala 

ansvarstagande. (www.globalreporting.org, 2010a) 

För en mer detaljerad tabell hänvisas till bilaga 1. 

3.3.2 Redovisningsprinciper 

 

De fyra första principerna används för att definiera redovisningens innehåll. 

 

Väsentlighet 

Informationen ska innehålla områden och indikatorer som är ekonomiskt betydelsefulla för 

företaget, alltså ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Dessa kan ha väsentlig verkan på 

intressenters beslut. 

 

Kommunikation med intressenterna 

Det är viktigt att det redovisande företaget urskiljer sina intressenter och i redovisningen 

tydliggör hur de har hanterat intressenternas intressen och förhoppningar, då dessa förväntningar 

är viktiga i många beslutstaganden gällande upprättandet av hållbarhetsredovisningen. 

 

Hållbarhetssammanhang 

Det redovisande företaget måste i redovisningen argumentera för det uppnådda resultatet på en 

global, regional eller lokal nivå, och med hänsyn taget till begränsningar och krav som ställs på 

organisationen. 

 

Fullständighet 

Detta begrepp ska först och främst motsvara redovisningens omfattning och avgränsning. Vidare 

ska även relevanta områden och indikatorer rapporteras för att visa på betydelsefull ekonomisk, 

miljömässig och social påverkan.  

 

De sex kommande principerna används för att säkerställa redovisningens kvalitet.  
 

Balans 

För att uppnå en så balanserad och neutral hållbarhetsredovisning som möjligt bör ett företag 

rapportera för såväl de negativa som de positiva perspektiven av resultatet. Vidare ska de 

undkomma val och utelämnande av information då intressenterna kan få fel bild av företaget och 

därmed påverka deras beslut. 

 

Jämförbarhet  

Jämförbarhet är en nödvändig faktor för att kunna genomföra en analys av det redovisade 

resultatet. Ett företags hållbarhetsredovisning ska redovisas konsekvent och för intressenterna 

vara möjlig att jämföra med och analysera förändringar i föregående perioder och andra företag. 

Intressenter ska kunna göra jämförelser av informationen, inom de tre dimensionerna 

ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat.  

 

http://www.globalreporting.org/
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Precision 

Informationen som presenteras i hållbarhetsredovisningen ska vara relativt felfri och noggrann 

för att organisationens intressenter ska kunna göra en bedömning av det redovisade resultatet. 

Precisionen är olika beroende på vad informationen ska användas för och vem användaren är.  

 

När redovisningen ska avges 

Informationens användbarhet är starkt kopplad till tidpunkten då hållbarhetsredovisningen 

publiceras och blir tillgänglig för intressenterna. Det är viktigt att informationen finns tillgänglig i 

rätt tid, senast den 31 mars, för att intressenterna i god tid ska kunna samordna informationen i 

sina beslutfattanden. 

 

Tydlighet  

Den information som presenteras i hållbarhetsredovisningen ska vara lättförståelig, tillgänglig 

och användbar för organisationens intressenter. Informationen ska presenteras på ett sätt att en 

intressent som har inblick i och någorlunda kunskap om organisationens verksamhet ska uppfatta 

redovisningen som begriplig och därmed kunna hitta den begärda informationen utan svårigheter 

 

Tillförlitlighet 

Vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning ska information insamlas, sammanställas, 

analyseras och rapporteras på ett sätt att informationens kvalitet och väsentlighet ska kunna 

granskas av företagets intressenter och upplevas som trovärdig.  

(www.globalreporting.org, 2010a) 
 

3.4 Intressentteorin 

 

Ovan nämndes den statliga lagstiftningen samt GRI:s riktlinjer och principer som bolagen ska ta 

hänsyn till när de skapar hållbarhetsredovisningar. Det är därmed viktigt att identifiera vilka som 

kan tänkas använda dessa. Följande teori redogör för de intressenter ett företag har.  

 

Intressentteorin illustrerar hur olika aktörer i samhället påverkar varandra (Deegan & Unerman, 

2006). Det övergripande syftet för företaget är att vidga sitt perspektiv för att möjligen identifiera 

andra intressenter än aktieägarna samt evaluera hur deras intressen i bästa mån tillfredställs i 

företagets beslutsprocess. Vilka intressenter som ingår i modellen avgör omdömet. En i högsta 

grad verklig och specificerad modell gagnar företaget.  (Olve & Samuelson, 2008) 

 

Företagen har ett samhällsansvar och det är viktigt att företagen alltid ställer sig frågorna: Vem 

har nytta av den externa redovisningen och hur ska vi tillfredställa intressenterna? Ett företag 

måste ha goda relationer med alla intressenter för att överleva. Det räcker inte med att ha en bra 

relation till aktieägarna utan företagen måste tillmötesgå informationsbehov av fler intressenter. 

För att kunna leva upp till detta är det viktigt att företagen kontinuerligt har en dialog med sina 

intressenter för att utveckla redovisningen framåt. Med hjälp av en intressentdialog kan företagen 

hålla sig uppdaterade kring vad intressenterna vill ha och vad de saknar och därför är det av vikt 

att företagen är lyssnande och öppna för förslag. (Birgitta Påhlsson, 2009) En väl fullbordad 

intressentdialog säkerställer ett företags kort och långsiktiga överlevnad. Den stödjer likaså 

företagsledningen och stärker relationerna till företagets hela omvärld. (Larsson, 2002) 

http://www.globalreporting.org/
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Figur 1: Intressentmodellen, egenarbetad efter Ax, Johansson & Kullvén 2005, s. 39 

 

Kunder: Kunder betalar för ett bolags varor och tjänster. Kunder föredrar att handla från bolag 

som har ett bra rykte för det reflekteras i varorna. Kunder efterfrågar alltså varor och tjänster med 

bra kvalitet. 

 

Opinionsgrupper: Denna grupps intresse ligger i att bolagen uppfyller krav beträffande socialt 

ansvar och miljön. I gengäld medverkar de till att bolaget får ett legitimt och accepterat anseende 

i samhället. 

 

Staten: Statens intresse ligger i skatteinbetalningar, avgifter och att bolaget ger individer 

arbetstillfällen. De bidrar med en infrastruktur, tillhandahåller arbetare utbildning och service av 

andra slag som är elementärt för ett bolags fortlevnad. 

 

Ledning: Ledningens intresse ligger främst i att få betalning för det arbete de utför, erhålla status 

men även auktoritet. Deras arbete handlar om att leda bolaget enligt specifika riktlinjer och 

strategier som ägarna har beslutat om. 

 

Medarbetare/Anställda: Medarbetare bidrar med bland annat arbetskraft och kunskap till 

företaget. Medarbetarnas utbyte av företaget är, förutom lön, personligt utveckling, 

anställningstrygghet och att få ha inflytande vid beslutfattande. 

 

Leverantörer: Leverantörer förser ett bolag med varor i utbyte mot betalning. Leverantörer vill 

försäkra sig om att bolaget har finanserna att kunna betala för varorna, alltså deras 

leverantörsskulder. De vill bedöma bolagets betalningsförmåga.  

(Ax, Johansson & Kullvén, 2002) 

 

Ägare: Den externa redovisningen är till nytta för ägarna för två olika skäl; vid beslut om att 

köpa, sälja eller behålla aktier i företaget samt att tillförsäkra att ledningen och styrelsen utför 

sina uppgifter. Det sist nämnda skälet är avgörande för om ägarna väljer att byta eller behålla 

styrelse och ledning.  

 

Långivare: Denna kategori utgörs av banker och kreditinstitut. Långivare har behov av den 

externa redovisningen för att värdera huruvida företaget kan betala tillbaka sina nuvarande och 
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önskade lån, även kallat kreditrisken. I utbyte erhåller långivarna en återbetalning samt ränta på 

lånet. (Smith, 2006)  

3.5 Legitimitetsteorin 

 

Att konsekvent ta hänsyn till sina intressenter ger ett företag, som tidigare nämnt, betydelsefulla 

fördelar. I nedanstående teori beskrivs den inverkan intressenterna har på ett företags verksamhet, 

för att det ska bli legitima och få ett gott rykte i sin omgivning.  

 

Författarna Deegan & Unerman (2006) skiljer på legitimitet som ett tillstånd eller status, och 

legitimering som sker genom en process som resulterar i att företaget blir legitimt. Han menar att 

en organisation anses vara legitim av utomstående parter, då man kontinuerligt försäkrar sig om 

att man är operativ inom de rådande regler och normer som finns i samhället. Därmed grundar sig 

teorin på föreställningen att det finns ett “social kontrakt” mellan företaget, intressenter och 

samhällets värderingar. ”Det sociala kontraktet” är svårt att fastställa då det inte är ristat i sten 

men företaget måste tillförsäkra att de tar hänsyn till omgivningens rättigheter och förväntar, inte 

enbart investerare.  

 

Oförmågan att uppfylla samhällets sociala normer kan leda till att ”det sociala kontraktet” 

upphävs. Icke- rättsliga och rättsliga sanktioner införda av samhället och konsumenter är ofta 

resultatet av bristen att rätta sig efter sociala förväntningar. Att bibehålla legitimiteten är därmed 

inte okomplicerat, särskilt då samhällets förväntningar förändras konstant. För att undvika att ett 

legitimitets- gap uppstår måste företaget införa ändringar i verksamheten som lever upp till de 

modifierade värderingarna och normerna.  (Deegan & Unerman, 2006) 

 

Begreppet legitimitet är abstrakt och därmed finns det svårigheter att mäta ett företags legitimitet. 

Om dock, ett företags legitimitet är ifrågasatt och man vill expandera eller försvara sin legitima 

ställning på marknaden handlar man utifrån intressenternas värderingar. (Tilling, 2004) Samma 

författare identifierar fyra faser som medel för att uppnå och bibehålla sin legitimitet. 

 

Fas 1- Den första fasen strävar efter att etablera en legitim ställning i samhället. Denna fas riktar 

sig främst till nystartade företag som har föga kontakt och kunskap om sina intressenter.  

 

Fas 2- De flesta företag befinner sig i denna fas som kännetecknas av företag som har viss 

legitimitet och jobbar aktivt för att upprätthålla den för att förhindra en försvagning.  

 

Fas 3- Denna fas karaktäriseras av att företaget är mottagligt för omgivningens önskningar. 

Genom att flitigt hörsamma intressenterna och få deras tillit kan legitimiteten expandera.  

 

Fas 4- Stora företag, som är måna om sitt rykte, måste uppfylla sitt affärsmässiga mål samt 

omgivningens krav för att uppnå legitimitet. Dock har dessa företag en tendens att behöva 

försvara legitimiteten för att motverka en försvagning av legitimiteten vid skandaler. (ibid) 

 

Den teoretiska referensramen kommer att användas för att diskutera hur väl Svevia och Sveaskog 

har lyckats med att upprätta hållbarhetsredovisningar i enlighet med lagregleringen. Intressent 
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och legitimitetsteorin kommer sedan att belysa de fördelar företagen kan uppleva om de rättar sig 

efter lagen. Genom att koppla teorin till empirin kommer vi kunna besvara våra forskningsfrågor.  
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4 Empiri 

 
I empiri kapitlet ges en beskrivning av de båda statliga bolagen, Svevia och Sveaskog som 

uppsatsen fokuserar på. Därvid presenteras en redogörelse för hur respektive företag har följt 

GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning. 

 

4.1 Svevia AB 

 

År 2009 var för Svevia det första verksamhetsåret som ett fristående statligt ägt bolag. Företaget 

hade sedan år 1990 verkat under namnet Vägverket Produktion. Svevias kärnverksamhet är att 

konstruera och ansvara för drift och underhåll av vägar och övrig infrastruktur. I Sverige är 

Svevia störst inom drift och underhåll och det fjärde största anläggningsföretaget. Förutom 

kärnverksamheten består Svevia av några special- och nischverksamheter som beläggning, 

fastighet, maskin, grundläggning, marksanering och trafiksystem. Svevia har idag drygt 2800 

medarbetare och finns på 130 platser i hela Sverige. Visionen är att vara nummer 1 i Norden när 

det gäller att bygga och sköta om vägar och övrig infrastruktur och ambitionen är att vara en 

förebild i branschen. De statliga verken är den största kundgruppen på driftmarknaden, där 

Vägverket står för merparten av beställningarna. Företagets kunder består även av privatägda 

företag inom industri- och energi sektorn samt kommuner runt om i landet. Svevia integrerar 

hållbarhetsperspektivet i verksamheten, vilket innebär ett strukturerat arbetssätt där miljö, sociala 

frågor och samhällsansvar är en del av affärsmodellen. Företagets hållbarhetsredovisning 

koordineras med de finansiella rapporterna. (Årsredovisning, 2009) 

4.2 Svevias hållbarhetsredovisning 

4.2.1 Strategi och analys 

 

VD:n berättar i sitt uttalande väldigt kort om den hållbara utvecklingens betydelse för 

organisationen. Han säger att de strävar efter att minska miljöpåverkan genom att leverera 

hållbara produkter samt att de satsar på att vårda medarbetarna genom att ha säkra arbetsplatser. 

Däremot framkommer ingen mer utförlig information om den hållbara utvecklingens väsentlighet 

för företaget och dess strategi. Utöver VD:ns uttalande så redovisar Svevia den huvudsakliga 

påverkan, risker och möjligheter som de har på den hållbara utvecklingen. De främsta riskerna är 

kopplade till omvärlds- och projektrisker. Omvärldsriskerna hör samman med de 

konjunkturförändringar som leder till ändringar i efterfrågan och konkurrens. 

Konjunkturnedgången har höjt risken för kundförluster och därmed har företaget upplevt problem 

med att avsluta projekt. Projektriskerna finns i skötandet av projekten, förmågan att driva 

projekten finansiellt och enligt standard- och tidsplan. Gällande möjligheterna så väntas den 

totala byggmarknaden, under år 2010, öka med 3 procent samtidigt som den privata marknaden 

uppskattas finnas kvar på samma nivå som förra året. Beroende på energiinvesteringarnas 

utveckling kan Svevia erfara möjligheter till en svag tillväxt. Detta är två av de få möjligheter 

som beskrivs i hållbarhetsredovisningen. (ibid) 
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4.2.2 Organisationsprofil 

 

Företaget har en innehållsförteckning som visar var i redovisningen upplysningar hittas och 

organisationens namn hittas på omslaget. Svevias kärnverksamhet består av att bygga och sköta 

drift och underhåll av Sveriges vägar och övrig infrastruktur. De är därmed verksamma i den 

svenska byggmarknaden, driftmarknaden, anläggningsmarknaden. Inom drift och underhåll är 

Svevia störst i landet och inom anläggning är de fjärde störst. Som stöd till kärnverksamheterna 

finns även special- och nischverksamheter. Organisationsstrukturen utgörs av fyra geografiska 

regioner vilka är Nord, Väst, Mitt, Syd. Svevias dotterbolag heter Fastighet och Maskin AB. 

Huvudkontoret är beläget i Solna och verksamheten finns endast i Sverige. Svevia är ett 

aktiebolag som är helt ägt av staten. I företaget finns cirka 2800 anställda och nettoomsättningen 

uppgår år 2009 till 7941 MILJONER KRONOR. Av den frivilliga informationen återges 

upplysningar om totala tillgångar, försäljning, omsättning och kostnader fördelat på regionnivå. I 

Svevia har en bolagisering skett för att lansera namnet Svevia samt en omorganisering. Svevia 

har av organisationen FIA, Förnyelse i Anläggningsbranschen tilldelats ett kvalitetspris i 

kategorin drift och underhåll. (ibid) 

4.2.3 Information om redovisningen 

 

Den senaste utgivna hållbarhetsrapporten för Svevia lämnades i april 2009 och redovisningen 

publiceras per kalenderår. Miljö och hållbarhetschefen framgår som kontaktperson. 

Rapporteringsperioden för nuvarande redovisning avser år 2009 men datum för publicering 

saknas. Svevia beskriver att redovisningsinnehållet bestäms utifrån vad som är väsentligt för 

dem. Ett antal frågor avgör innehållet i hållbarhetsredovisningen: Anges nyckeltalet som viktigt av 

någon intressent? Utgör nyckeltalet en viktig indikator för branschen? Är indikatorn kopplad till 

ett lagkrav, avtal eller annan överenskommelse med strategisk betydelse för koncernen? Mäter 

indikatorn en affärsmöjlighet för koncernen? Mäter indikatorn en risk för koncernen? Bidrar 

mätning av indikatorn till att uppfylla koncernens mål inom hållbarhet?  

 

Svevia motiverar att de har avgränsat hållbarhetsredovisningen. Avgränsningen är tydlig då 

företaget rapporterar enligt nivån C+. Hållbarhetsredovisning har blivit granskad och bestyrkt av 

revisionsfirman Deloitte AB. Svevia skriver tydligt i sin redovisning att de endast redogör för de 

indikatorer som de anser är relevanta för verksamheten. Väsentliga förändringar som gjorts sedan 

tidigare rapporter är att företaget numera inkluderar fem indikatorer vilka är EN6, EN7, LA6, 

SO7 och SO 8. I hållbarhetsredovisningen återfinns en innehållsförteckning som visar var i 

redovisningen upplysningar hittas. (ibid) 

4.2.4 Styrning, åtaganden och intressentrelationer 

 

Bolagsstyrningen i Svevia bygger på aktiebolagslagen, svensk kod för bolagsstyrning och statens 

ägarpolicy. Med dessa regelverk har Svevia lyckats utveckla ett system för bolagsstyrning. 

Styrningen influeras även av bolagsstämman, styrelsen och VD:ns reglering. VD:n i Svevia ingår 

inte i styrelsen. Antal oberoende styrelseledamöter som inte ingår i ledningen består av sju 

personer. I Svevia har aktieägare och anställda inflytande i bolagsstämmorna. Bland annat 

bestämde aktieägaren, vid en extra bolagsstämma, de finansiella målen för företaget. Dessutom 

närvarar arbetstagarrepresentanter vid stämmorna.  
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De viktigaste intressenterna som Svevia har kontakt med är ägare, kunder, leverantörer, 

medarbetare och allmänheten. Dessa har identifierats genom analyser utifrån företagets 

verksamhet och då har man tagit hänsyn till deras intresse och påverkansmöjlighet i företaget. 

Intressentdialoger genomförs bland annat vid nybyggen och samverkan med 

branschorganisationer. (ibid) 

4.2.5 Ekonomisk påverkan 

 

Det levererade ekonomiska värdet har ökat enligt redovisat resultat. Bland annat har 

nettoomsättningen ökat med 5 procent jämfört med 2008. Den finansiella påverkan på företagets 

aktiviteter hänförliga till klimatförändringen är att Svevia kan sänka sina kostnader på lång och 

kort sikt genom att använda resurssnåla konstruktioner och resurseffektiva transporter. En annan 

påverkan är den som sker genom skatter, avgifter och löner. En möjlighet som beskrivs är att 

sysselsättning till lokala åkare skapas på mindre orter där Svevia är verksamma. De ekonomiska 

riskerna på företagets aktiviteter redovisas inte.  

 

Svevia anger att en fungerande marknad utan konkurrensfientligt beteende är en del av en bra 

samhällsekonomi. År 2009 har det inom Svevia inte förekommit oegentligheter vad gäller 

konkurrensfientligt beteende med ekonomisk påföljd. Dessutom har företaget bidragit till 

samhällsekonomin genom att se till att vägarna är säkra att köra på, har en tydlig skyltning och 

bra belysning. (ibid) 

4.2.6 Miljö påverkan 

 

Svevia vill tillsammans med leverantörerna utveckla energismarta lösningar för att göra 

energibesparingar och man ska se över energianvändningen genom yttre tätning, energieffektiv 

belysning och energismarta bodar på byggarbetsplatserna. I företaget tillhandahålls tjänster som 

är energieffektiva. Vid asfaltbeläggning använder Svevia så kallad tankbeläggning som medför 

lägre energiförbrukning och utsläpp. Svevia använder grön el märkt som Bra Miljöval för alla 

sysslor. Denna el är baserad på förnybara energikällor såsom vatten – och vindkraft och 

biobränslen. Svevia redogör för en mängd initiativ som leder till en lägre energikonsumtion. De 

ska exempelvis i alla arbetsplatser sortera avfallet i syfte att återanvända jordmassorna, samt att 

minska mängderna osorterat- och brännbart avfall. Svevia har även deltagit i ett projekt med 

Byggindustrierna om miljöproduktiva byggtransporter till och från arbetsställena vilket leder till 

en lägre energiförbrukning. 

 

 För att skydda livsmiljöer och naturvärden följer Svevia diverse miljödomar som råder där 

arbetet utförs. Svevia återuppbygger brunnar efter att verksamheten har avslutats och upprustar 

områden där utsläpp har förekommit. Svevia klargör för de totala utsläppen av växthusgasen CO2 

(koldioxid). Denna var år 2009 ungefär 43 kTon. Svevia beskriver de åtgärder som har tagits för 

att minska utsläppen av växthusgaser vilket sker i takt med tillämpning av försiktighetsprincipen 

i miljöbesluten. Åtgärderna är att det inom en del enheter utförs kurser i bränslesnål körning för 

att minska bränsleförbrukningen. En annan åtgärd är att det ska köpas in fler miljöklassade 

fordon för att minska koldioxid- utsläppen. Utsläppen av företagets privata fordon och maskiner 

minskade något jämfört med år 2008. Den totala avfallsvikten per typ och hanteringsmetod 
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presenteras i en grafisk modell i hållbarhetsrapporten. Svevia har rannsakats för försummelse av 

miljölagstiftningen fyra gånger men inget av fallen har lett till en fällande dom. För tillfället har 

företaget 13 ärenden som inte är bedömda men som förmodligen kommer att prövas. (ibid) 

4.2.7 Social påverkan 

 

Antalet anställda i Svevia redovisas i en grafisk tabell. I tabellen framgår även dem anställda 

uppdelade per region. Det redogörs dock inte för anställningsavtalen vilket Svevia menar att de 

har redovisat. 5,3 procent av 147 anställda är företrädare i kommittéer som behandlar arbetsmiljö 

och säkerhetsprogram. I hållbarhetsrapporten redogörs det i diagramform för hur ofta 

arbetsolyckor, arbetsrelaterade sjukdomar och frånvaro förekommer. Dessa uppgifter behandlas 

årsvis. I rapporten saknas däremot upplysningar om förlorade arbetsdagar och dödsolyckor per 

region. Hälso- och säkerhetsfrågor i företaget omfattas av kollektivavtal med skyddskommittéer. 

Lagarna som uppmärksammas är Medbestämmandelagen (MBL), Arbetsmiljölagen (AML) och 

Arbetsmiljöförordningen (AMF). Organisationen arbetar för att ge de anställda goda 

utvecklingsmöjligheter på ett personligt plan genom kompetensutveckling och utbildning. I 

redovisningen rapporteras det utförligt om styrelsen och ledningen genom både text och bild. Här 

framgår information om deras kön, ålder och utbildningsnivå.  

 

Svevia anger även att de har bevakat fem valda leverantörer med syftet att ta reda på hur Svevias 

uppförandekod (Code of Conduct) efterföljs. Uppförandekoden grundar sig på FN:s konventioner 

om mänskliga rättigheter. För att få nöjda kunder och kunna leverera hållbara lösningar påpekar 

Svevia att de måste införliva hållbar utveckling i verksamheten och kommunicera företagets 

avsikt till dem. En annan rutin för att öka kundnöjdheten är att genomföra intressentdialoger vid 

exempelvis upphandlingar där intressenterna har tillfälle att ställa såväl miljö som sociala krav. 

Det har inte vidtagits några juridiska åtgärder mot Svevia då det inte har förekommit några 

problem gällande konkurrensfientligt uppförande. Därmed har Svevia levt upp till gällande lagar 

och föreskrifter. (ibid) 

 

4.3 Sveaskog AB 

 

Sveaskog kallar sig själva för Sveriges ledande skogsföretag. Företaget säljer sågtimmer, 

massaved och biobränsle till sågverk, trämekanisk industri, massa- och pappersindustri och 

energiföretag. Företaget sålde under år 2009 10,8 miljoner kubikmeter av dessa produkter. 

Sveaskog ägs av den svenska staten och grundidén i företaget är att öka avkastningen på 

skogskapitalet genom att på ett hållbart sätt utveckla nyttan inom skogens alla 

användningsområden. Visionen, som också är utgångspunkten för företagets alla satsningar är att 

vara främst på att utveckla skogens värden. Skogen är kärnan i Sveaskogs verksamhet och 

företaget äger 15 procent av Sveriges skogsmark. Sveaskog har i år drivit sin verksamhet i 151 år 

och företaget har cirka 720 medarbetare. Företaget integrerar sin hållbarhetsredovisning 

tillsammans med de finansiella rapporterna. (Års- och hållbarhetsredovisning, 2009) 
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4.4 Sveaskogs hållbarhetsredovisning 

4.4.1 Strategi och analys 

 

I redovisningen uttalar sig förutom VD:n även miljö- och hållbarhetschefen gällande Sveaskogs 

strategi och analys. Idag arbetar Sveaskog med ett antal strategiska frågor med avseende på 

hållbar utveckling. Företaget förklarar att den allra viktigaste prioriteringen för närvarande är att 

hejda avskogningen som kan komma att ge positiva effekter på kort sikt. Därmed ska insatserna 

inom detta område mångdubblas under de närmaste åren. 

 

Sveaskog tar hänsyn till FN:s initiativ Global Compact som ämnar stimulera ansvarsfullt 

företagande. I verksamheten görs satsningar i ny teknik samt på kvalitet och produktivitet som 

leder till förbättringar på resultat och lönsamhet, inte bara för Sveaskog, utan för hela 

skogsnäringen. Som ett resultat av klimatkonferensen i Köpenhamn har företaget fokuserat på att 

öka andelen järnvägstransporter genom att ersätta lastbilar med tåg. Detta ska i sin tur sänka 

transportkostnader och koldioxidutsläpp. Andra områden som rör strategisk inriktning är inom 

det sociala planet. Här är teman som ledarskap, arbetsmiljö affärsetik och jämställdhet centrala. I 

Sveaskog har man som mål att få nöjda medarbetare och detta har företaget åstadkommit enligt 

en medarbetarundersökning som visar att många fler medarbetare än tidigare känner sig som 

viktiga på sin enhet. Förbättringar har även skett vad gäller upplevd medverkan, värdighet och 

framtidstro. Ett annat mål är att öka försäljning av biobränsle till år 2013.  

 

Inom verksamheten har man identifierat brister, tagit itu med dessa och skapat förutsättning för 

att bristerna inte ska upprepas. Ett exempel på en motgång var att kunder på grund av 

lågkonjunkturen hade problem med att sälja sina produkter i både Sverige och utomlands vilket 

hade en direkt negativ påverkan på Sveaskogs försäljning. Därför introducerades ett 

åtgärdsprogram för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna. Detta resulterade i en 

förändring av organisationen och bidrog till om - och nedprioriteringar av projekt och 

investeringar. I och med detta framsteg har företaget gjort besparingar på 150 miljoner kronor. 

Ett system som underlättar det interna arbetet har även introducerats.  

 

En huvudsaklig möjlighet för Sveaskog är att en ökad tillväxt i skogen genererar mer förnybar 

råvara som kan ersätta fossila ämnen eller energikrävande material. Dessutom växer marknaden 

för tjänster som att binda koldioxid, rena vatten och främja en mångfald av växter och djur. Detta 

skapar i sin tur affärsmöjligheter för Sverige som nation, såväl nationellt som internationellt. Det 

finns olika risker i Sveaskogs verksamhet. En finansiell risk kan bestå av kredit och valutarisker. 

Kunder med svag betalningsförmåga kan innebära marknadsrelaterade risker medan sociala 

risker kan te sig genom entreprenörer som utför uppdrag och inte fullföljer åtaganden. En 

väsentlig biologisk risk är vilt som betar på träd och plantor och därmed försenar skogstillväxten 

samtidigt som förorenad mark är exempel på väder- och klimatrisker. Sveaskog anser att de 

påverkas av FN:s uttalande om att en hållbar utveckling av världens skogar är det mest effektiva 

sättet att motverka klimatförändringen. För att kunna prioritera mellan utmaningar och 

möjligheter har man en klimatstrategi som bidrar till ökad användning av skogen inom ramen för 

ett hållbart skogsbruk. Detta är även en huvudsaklig process för att hantera relevanta 

förändringar. En viktig del i detta är bland annat att öka koldioxidbindningen genom ökad 

skogstillväxt. För att försäkra intressenterna om att råvaran kommer från en skog som brukas på 
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ett långsiktig hållbart sätt rättar sig Sveaskog efter en Forest Stewardship Council - certifiering 

(FSC) som är en internationell, oberoende medlemsorganisation för certifiering av skogsbruk och 

skogsprodukter. 

 

Sveaskog anser att man har haft medgångar i ämnen gällande hållbar utveckling eftersom att det 

numera finns ett ökat globalt miljöfokus samt att man har upplevt en ökad efterfråga från 

biobränslekunder. Detta avspeglas i att försäljningen har ökat med 42 procent i volym och i värde 

beräknat på rörelseresultatet med 70 procent år 2009 jämfört med föregående år. Miljöargumentet 

blir allt starkare, då man inte vill förstöra ändliga resurser som medför stora negativa 

miljöeffekter. Klimatstrategin är artikulerad och indikerar att fokus ligger på att utveckla 

biobränsleaffären, markupplåtelser för vindkraft och drivmedel från skogsråvara.  

 

I hållbarhetsredovisningen återfinns tre tabeller med mål jämfört med erfarenheter från 

redovisningsperioden och en kortfattad beskrivning av organisationens styrmekanismer för att 

hantera risker och möjligheter. Den tredje tabellen klargör målen för den kommande 

redovisningsperioden, samt mål på medellång sikt som är kopplade till de mest avgörande 

riskerna och utmaningarna. Ett exempel på det sistnämnda är att Sveaskog strävar efter att minska 

utsläpp från förbränning av fossila bränslen med minst 30 procent fram till 2015. (ibid) 

4.4.2 Organisationsprofil 

 

Företagets namn återfinns i hållbarhetsredovisningen. Produkterna består av byggmaterial, 

pappersprodukter och energi och tjänster utgörs av gödsling, markberedning och plantering. 

Affärsområdena består av marknad, produktion och skog.  Dotterbolagen är Sveaskog 

Naturupplevelser AB, Svenska Skogsplantor AB och SIA Sveaskog Baltfor samt några mindre 

dotterbolag, staber och intressebolag. Via dotterbolaget Sveaskog Baltfor har Sveaskog 

verksamhet i Lettland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Sveaskog är ett aktiebolag med 

den svenska staten som enda ägare. Sveaskog är verksamma i följande marknader: massa, 

pappersindustri, sågverk, värmeverk, plantkunder och företagare. Företaget svarar för 15 procent 

av omsättningen på den svenska virkesmarkanden och för 15 procent av den svenska 

skogsmarknaden. Sveaskogs nettoomsättning uppgår för år 2009 till 6034 miljoner kronor och 

antalet anställda är 720 personer. Organisationsstrukturen återspeglas också i rapporten. Under 

redovisningsperioden har dock inga väsentliga förändringar skett vad gäller storlek, struktur eller 

ägande. Dessutom har företaget inte erhållit några speciella utmärkelser under perioden. (ibid) 

4.4.3 Information om redovisningen 

 

Sveaskog hållbarhetsredovisning ges ut årligen och publiceras i mars. Sedan 2008 är den 

upprättad enligt GRI:s riktlinjer G3. I hållbarhetsrapporten ges dock inget datum för 

offentliggörandet av redovisningen. Den angivna kontaktpersonen är miljö- och 

hållbarhetschefen, Olof Johansson. Innehållet i redovisningen definieras utifrån GRI:s riktlinjer 

G3 därutav 29 kärnindikatorer och 11 tilläggsindikatorer har redogjorts för. Det finns även en 

förteckning över innehållet som ger en klar bild av de riktlinjer som efterföljs. Företaget 

avgränsar sin hållbarhetsredovisning till att uppgifterna som lämnas kommer att gälla hela 

Sveaskog AB. Även inkluderat finns de helägda dotterbolagen. I hållbarhetsredovisningen ingår 

dessutom det finansiella resultatet från det till hälften ägda sågverket Setra Group AB som 
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påverkar Sveaskogs resultat. En begränsning som tas upp är att omfattningen är begränsad till 

tillämpningsnivån B och detta utgör även mätmetoden och beräkningsunderlag. De förändringar 

som skett under året är att Sveaskog har genomfört en väsentlighetsanalys som innebär att 

intressenters syn och åsikter på viktiga frågor urskiljs och därefter blir avgörande för vad 

företaget väljer att redovisa. Hållbarhetsredovisningen har blivit granskad och bestyrkt av 

revisionsfirman PricewaterhouseCoopers. (ibid) 

4.4.4 Styrning, åtaganden och intressentrelationer 

 

Till grund för Sveaskogs bolagsstyrning ligger den svenska aktiebolagslagen, svensk kod för 

bolagsstyrning, företagets bolagsordning samt svenska statens ägarpolicy. Dessutom finns det tre 

kommittéer som är underställda styrelsen vilka är ersättning, -revision, och fastighetsutskottet. 

Göran Persson är företagets styrelseordförande men inte Verkställande Direktör. Sveaskog har 12 

oberoende styrelseledamöter som inte ingår i företagsledningen. Aktieägare och anställda har 

möjlighet påverka beslutsfattanden genom att göra sina röster hörda via företagets 

intressentdialoger och väsentlighetsanalyser. Kopplingen mellan ersättning till ledande 

befattningshavare och organisationens resultat redogörs för detaljerat i de finansiella rapporterna. 

För att undvika intressekonflikter finns det regler för styrelsens ansvar och sammansättning i den 

svenska statens ägarpolicy. Där finns riktlinjer för statligt ägda företag.  

 

Då företaget genomför väsentlighetsanalyser som är en internt framtagen princip lyckas man 

fånga in interna och externa intressenters åsikter. Dessutom har man utvecklat diverse åtaganden 

och strategier som långsiktigt ska bidra till välstånd och en hållbar utveckling. Sveaskog vill 

uppfattas som en pålitlig samarbetspartner och därför arbetas det i enlighet med styrande 

dokument. Exempel på dessa är företagets uppförandekod, riktlinjer för hållbart skogsbruk, 

information och importpolicy. Det framgår i hållbarhetsredovisningen vilka processer det är som 

följs när styrelsens ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer ska utvärderas. Sveaskogs 

hantering av försiktighetsprincipen ter sig på olika sätt. Bland annat har Sveaskog frivilligt 

uteslutit skogsbruk där mark med värdefulla naturområden finns och vid planering av 

dikesunderhåll överväger de olika möjligheter att återställa naturmiljöer genom att lägga igen 

diken. För att kvalitetssäkra import och export verksamheten är Sveaskog certifierade enligt 

Authorised Economic Operator (AEO) och skogen är certifierad enligt FSC. Vidare är 

miljöledningssystemet certifierat enligt Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) 

14001. Sveaskog är även medlemmar i Svensk Vind och Europeiska skogsägares 

intresseorganisation (Eustafor). 

 

I hållbarhetsrapporten synliggörs Sveaskogs intressentgrupper i en lista. Identifiering och urval 

av intressenter har skett via intressentdialoger där de som påverkar eller berörs av verksamheten 

väljs ut. Företaget redogör för hur de går till väga vid kommunikation med intressenter samt hur 

de hanterar väsentliga frågor. Exempelvis brukar medarbetarna lägga stor vikt vid arbetsmiljö och 

hälsa. Sveaskog hanterar detta genom att utföra interna utbildningar och utveckla organisationen. 

(ibid) 
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4.4.5 Ekonomisk påverkan 

 

Sveaskog redovisar tydligt i en tabell det direkta ekonomiska värdet. På grund av 

klimatförändringen gör Sveaskog investeringar som bevarar affärsmöjligheter för skogsråvara ur 

ett långsiktigt hållbart perspektiv. De anpassar även verksamheten för att minimera riskerna för 

skador. Förändrade väder och temperaturförhållandena gör att stormarna kan öka och att 

nederbörd kan komma att minska med brist på vatten som konsekvens är en risk i verksamheten. 

En annan risk är att Sveaskog måste se över hur naturvården kan anpassas om växtligheten 

ändras. Däremot upplever företaget att det finns möjligheter hänförliga till klimatförändringen. 

En sådan kan vara en ökad efterfrågan på förnybart bränsle för både värme, el och drivmedel.  

 

Sveaskog får stöd ifrån den offentliga sektorn i form av statliga insatser och EU bidrag för 

naturvård. År 2009 uppgick dessa bidrag till 500 000 kronor. För den skogliga sysselsättningen 

används entreprenörer och majoriteten av dessa är lokala som medför att Sveaskog blir en viktig 

uppdragsgivare lokalt. Totalt betalades år 2009 761 miljoner kronor till lokala entreprenörer. I 

och med att verksamheten har en geografisk spridning anställs personer som bor i området. Idag 

befinner sig fyra befattningshavare i Stockholm, två i norra Sverige och en i södra Sverige. 

Sveaskog befrämjar naturturism och erbjuder turismföretagare att nyttja mark och därmed 

tillsammans utveckla jakt och fiskemöjligheter. Företaget ställer även ut informationstavlor och 

håller rastplatser i gott skick. På affärsmässig basis framställer även Sveaskog Hjälmare kanal 

AB som är ett besöksmål och en kulturell sevärdhet. Därtill skapar verksamheten arbetstillfällen i 

företaget, hos entreprenörer, underleverantörer och allmänt när det gäller samhällstjänster. (ibid) 

4.4.6 Miljö påverkan 

 

Såväl den direkta som den indirekta energikonsumtionen redovisas i Sveaskogs miljödata. 

Information om lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark i eller intill skyddade 

områden återges i tabellform i hållbarhetsrapporten. Skador på biodiversiteten kan uppkomma 

genom skogshuggningar som leder till en förändring av landskapsbilden och mikroklimatet kan 

komma att ändras när företaget röjer. Därutöver förändras artsammansättningen vid 

markberedning och plantering vilket även är fallet vid dikesunderhåll. Sveaskog har via en tabell 

tydligt illustrerat för upprustade och skyddade miljöer. För att hantera påverkan på den biologiska 

mångfalden har företaget särskilda naturvärdesbedömningar för förberedelse av dikesunderhåll. 

Företaget lämnar även kvar en allmän naturhänsyn i form av kantzoner, trädgrupper och enskilda 

träd vid trädfällning. Utöver detta lämnas en del av skogarna helt intakta medan andra sköts för 

att återställa eller stärka naturvärden. De totala direkta och indirekta utsläppen av växthusgaser 

redovisas helt av Sveaskog. För att minska utsläpp genom exempelvis användning av förnybara 

drivmedel baserade på träråvara och ökade tågtransporter samarbetar Sveaskog med diverse 

branschgemensamma initiativ. År 2009 uppkom kostnaderna för åtgärder för miljöskydd till 22,2 

miljoner kronor. (ibid) 

4.4.7 Social påverkan 

I Sveaskog har alla medarbetare anställningsavtal med koncernen. Anställningsform och region 

för de anställda redovisas tydligt i redovisningen. Antalet anställda som slutat år 2009 är 55 

personer. Personalomsättningen som är 6.6 procent finns indelat i ålder, kön och region och 
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denna information finns sammanställt i en tabell i hållbarhetsrapporten. I Sverige omfattas alla 

medarbetare av kollektivavtal och i avtalet finns uppsägningstiden specificerad, denna varierar 

mellan 1 och 12 månader beroende på hur lång tid personen i fråga varit anställd. Av den totala 

personalstyrkan är 75 procent representerade i allmänna kommittéer för hälsa och säkerhet. 

Under 2009 hade Sveaskog fördubblade arbetsskador per 1000 anställda. Detta för att företaget 

nu även rapporterar in mindre allvarliga arbetsskador med hjälp av en mer trovärdig 

datainsamling. De vanligaste arbetsrelaterade skadorna sker vid förflyttning till fots samt vid 

arbete med skogsmaskiner. Den totala sjukfrånvaron som också redovisas har minskat i 

jämförelse med tidigare år. 

 

Antalet utbildningstimmar per anställd och år uppgick till 37, 42 timmar för tjänstemän och 32 

för kollektivanställda i genomsnitt. Under redovisningsperioden har medarbetare deltagit i bland 

annat engelska kurser, interna utbildningar och individuella ledarskapsprogram. Andelen 

anställda som får regelbunden utvärdering av sina prestationer genom medarbetarsamtal uppgår 

till 88 procent. I redovisningen redogörs det för styrelsens, ledningens och de anställdas 

mångfaldsindikatorer vilka bland annat är kön och ålder. Skildrad finns även den procentuella 

löneskillnaden mellan kvinnor och män, per anställningskategori. 

 

Sveaskog kontrollerar sina leverantörer utifrån Corporate Social Responsibility, CSR krav som 

kopplas till Global Compacts principer om mänskliga rättigheter. I Sveaskog ska varje individ 

uppföra sig respektabelt och diskriminering får inte existera i arbetsmiljön. Ett fall av mobbning 

anmäldes 2009 och enligt en medarbetarundersökning framkom det att medarbetarna upplevde att 

de blivit utsatta för fler kränkningar och mobbning än föregående år. Vidare visade 

undersökningen att 7,8 procent, vilket är en ökning med 1 procent från tidigare år, upplevt att de 

blivit utsatta för negativ särbehandlig av arbetsgivaren på grund av kön. Sveaskogs intention är 

att detta ska åtgärdas genom att inrikta sig mer på förebyggande arbete i framtiden.  

 

Företaget anser att det inte råder något hinder för föreningsfrihet och överenskommelse om 

kollektivavtal i dotterbolaget SIA Baltfor. Sveaskog anställer personal i åldrarna 15-18 för 

planteringsarbete i landet. Arbetsmiljöansvariga ser dock till att lagar och författningar följs. I 

övrigt finns det ingen risk för varken barnarbete, tvångsarbete eller obligatoriskt arbete i 

Sveaskog då verksamheten i stort bedrivs i Sverige och rättar sig efter svensk lagstiftning. Inga 

överträdelser har rapporterats mot ursprungsbefolkningens rättigheter vilka är samerna. Avseende 

risker för mutsystem har man analyserat affärsenheten och dotterbolaget SIA:s inköp av virke 

som sker från Ryssland och Baltikum. Sveaskogs skog är certifierad enligt svensk FSC standard 

vilken sköter rutiner för märkning av produkter och tjänster. Enligt FSC får exempelvis råvaror 

som importeras inte komma från kontroversiella källor. Med syftet att bevara kundnöjdheten har 

Sveaskog infört rutiner såsom kundundersökningar och affärsutvecklingssamtal.  

 

Sveaskogs verksamhet har väsentlig påverkan på den indirekta sysselsättningen enligt 

genomförda studier. År 2008 visade en studie att verksamheten i Norrbotten som vid det tillfället 

hade 180 anställda bidrog till mer än 2600 arbetstillfällen i länet. (ibid) 
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5 Analys 

 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med koppling till den valda teoretiska 

referensramen. Vidare kommer analysen att mynna ut i författarnas slutsatser. 

 

5.1 GRI:s riktlinjer i förhållande till praxis 

 

Båda företagens verksamhet har en väsentlig påverkan på samhället. Företagen väljer dock att 

redovisa de riktlinjer som man anser relevanta för verksamheten. I Svevia läggs det stor vikt på 

frågor gällande miljö och sociala aspekter. Betydelsefulla ämnen är utvecklandet av energismarta 

lösningar såsom energieffektiv belysning, sortering av avfall och användning av förnybara 

energikällor såsom vatten- och vindkraft i syfte att göra energibesparingar. Det är även 

betydelsefullt att skydda livsmiljöer och naturvärden. För att uppnå detta följer Svevia 

miljödomar, återuppbygger brunnar och upprustar områden. I Sveaskog fokuserar man främst på 

den sociala dimensionen. Frågor såsom de anställdas trivsel, mänskliga rättigheter, barnarbete 

och tvångsarbete är viktiga för företaget och lyfts upp i redovisningen. Företaget är också noga 

med att förmedla till intressenterna om att det inte förekommer risker för mutsystem i 

verksamheten. Detta beror mycket på att ett dotterbolag är beläget i Lettland.  

 

Enligt statens lagreglering måste de statliga bolagen Svevia och Sveaskog tillämpa GRI:s 

riktlinjer vid upprättandet av hållbarhetsredovisning. Svevia har valt att tillämpa nivå C+ i sin 

hållbarhetsredovisning. Enligt GRI ska företaget då lämna upplysningar om företagets profil samt 

tio resultatindikatorer där minst en indikator ska beröra vardera områdena ekonomi, miljö och 

social påverkan. I Svevias hållbarhetsredovisning återfås totalt 20  resultatindikatorer varav tre 

indikatorer berör det ekonomiska perspektivet, åtta indikatorer handlar om det miljömässiga 

perspektivet och nio indikatorer fokuserar på det sociala området. Sveaskog har tillämpat nivå B+ 

och måste därmed redogöra för alla kriterierna enligt nivå C, utöka profilupplysningarna, 

redovisa hållbarhetsstyrning för varje indikatorkategori samt redovisa totalt 20 

resultatindikatorer, enligt GRI. I sin hållbarhetsredovisning har Sveaskog redogjort för totalt 40 

resultatindikatorer varav sju indikatorer behandlar den ekonomiska påverkan, elva indikatorer 

berör området miljö och 22 indikatorer handlar om det sociala perspektivet. Enligt 

tillämpningsnivå A så ska företag förklara orsaken till varför man har valt att utesluta vissa 

riktlinjer, med hänsyn till väsentlighetsprincipen. Då varken Svevia eller Sveaskog tillämpar nivå 

A så behöver de inte förklara skälet till avvikandet av riktlinjer. Trots detta så har Sveaskog 

tydligt förklarat orsaken bakom de riktlinjer de har uteslutit. Exempelvis förklarar de att riktlinje 

EC5 som behandlar löner, inte redovisas i rapporten eftersom att lönerna i företaget styrs av 

kollektivavtal i Sverige.  

 

Lagregleringen anger också att de statliga bolagen måste utföra en oberoende granskning av sin 

hållbarhetsredovisning samt offentliggöra en bestyrkanderapport. Båda företagen har ett + 

framför sin tillämpningsnivå vilket indikerar att deras hållbarhetsredovisning har blivit verifierad 

av en oberoende part. Revisionsbyrån Deloitte har granskat Svevias hållbarhetsredovisning och 

PriceWaterhouseCoopers, Sveaskogs redovisning. Ljungdahl och Larsson (2008) menar att en 
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oberoende granskning bidrar till ett ökat förtroende hos intressenterna. Granskningen ska även 

uppmärksamma företaget på vikten av att informationen som rapporteras är trovärdig.  

 

Svevias hållbarhetsredovisning består av 17 sidor och Sveaskogs av 29 sidor. I GRI finns det 

ingen bestämd omfattning eller sidantal företagen måste rätta sig efter för en 

hållbarhetsredovisning. Det viktiga är att företaget på ett korrekt sätt använder sig av de riktlinjer 

och ramverk man har valt att utgå ifrån. Dock framkommer det vissa brister i Svevias sätt att 

redovisa de riktlinjer de har valt att redogöra för. Svevia menar att de har redovisat riktlinje 1.1 

som behandlar strategi och analys, fullkomligt. Utifrån vår granskning av 

hållbarhetsredovisningen så saknas mycket information som ska ingå i den riktlinjen. Utöver 

detta har Svevia även hävdat att riktlinjerna 3.8 och 3.10 som handlar om information om 

redovisningen, har redovisats helt. Informationen finns dock inte tillgänglig i 

hållbarhetsredovisningen. Här saknas även ett datum för offentliggörandet av redovisningen. 

Dessutom saknas information om riktlinjerna LA7 och LA10 som berör anställning. I Sveaskogs 

hållbarhetsredovisning saknas dock endast datum för publicering av redovisningen.  

5.2 GRI:s principer i förhållande till praxis 

 

Principen precision är svår att fastställa utifrån att enbart läsa års- och hållbarhetsredovisningen. 

För att veta om informationen som företaget lämnat är felfri och noggrann krävs en mer ingående 

kontroll. Med anledning av detta avstår vi från att analysera denna princip. 

 

För att presentera en komplett hållbarhetsredovisning enligt fullständighetsprincipen tycker vi att 

fler riktlinjer som har en koppling till båda verksamheterna borde ha redovisats. Med tanke på 

den bransch som Svevia befinner sig i så bör de ha valt att redovisa mer information som 

behandlar företagets miljömässiga påverkan. Ett exempel är riktlinjen som behandlar transport 

inom verksamheten inklusive transport av arbetskraft. Detta kan vara värt att belysa, i synnerhet 

då de anställda i stor grad är i behov av transport. I Sveaskog borde man emellertid ha fokuserat 

ännu mer på den sociala dimensionen. På grund av att det i verksamheten har förekommit 

mobbning och medarbetare har blivit utsatta för kränkningar är skälen starka till att företaget bör 

redovisa riktlinjen som handlar om antalet anställda som fått utbildning i mänskliga 

rättighetsaspekter och antalet utbildningstimmar. I och med detta anser vi att 

fullständighetsprincipen inte är infriad.  

 

Väsentlig information som kan påverka intressenternas beslut har redovisats i Svevias 

hållbarhetsredovisning och därför uppfylls väsentlighetsprincipen. För att fullgöra principen i 

Sveaskog anser vi att de bland annat borde ha redovisat antalet arter som påverkas och hotas av 

företagets verksamhet. Detta grundar vi på Sveaskogs uttalande om att bevarandet av den 

biologiska mångfalden är vital för verksamheten och att en stor mängd nationellt skyddade arter 

har sin hemvist på deras marker. Riktlinjen kan ha grundläggande inverkan på dem som värnar 

om djurens rättigheter.  

 

Svevias redovisning uppfyller inte principen kommunikation med intressenter. Detta grundar vi 

på att företaget i och med den valda tillämpningsnivån inte behöver redovisa information om hur 

de har hanterat och integrerat intressenternas önskemål i verksamheten. Enligt principen så är 

intressenternas förväntningar av stor vikt vid beslutsfattande. Då Sveaskog däremot ger en 
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detaljerad skildring av hur intressenterna involveras i verksamheten och hur företaget hanterar 

deras frågor och förhoppningar uppfylls principen. Även principen jämförbarhet är uppfylld i 

både Svevia och Sveaskog då de tydligt uppger vilka riktlinjer och principer de följer vid 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen Detta medför att intressenter kan jämföra informationen 

med andra företag och med föregående perioder inom de tre dimensionerna. Svevia och Sveaskog 

har även beskrivit såväl framgångar som motgångar de har varit med om inom verksamheten och 

därmed undanhålls ingen negativ information. Med den anledningen anser vi båda företagens 

redovisning lever upp till principen balans.  

  

Både Svevias och Sveaskogs hållbarhetsredovisning har blivit granskad och bestyrkt av revisorer 

vilket förstärker informationens kvalitet och på så sätt ökar intressenters trovärdighet gentemot 

hållbarhetsredovisningen. Därför anser vi att principen tillförlitlighet är infriad. Svevia uppfyller 

också principen hållbarhetssammanhang då de relaterar sin redovisning till regionala faktorer och 

begränsningar. I Sveaskog lyfts väsentliga hållbarhetsresultat som verksamheten påverkar på 

främst en regional nivå men även en global nivå (Lettland) och därmed fullgör även Sveaskog 

denna princip. 

 

Svevia har inte fullgjort tydlighetsprincipen då läsaren genom innehållsförteckningen blir 

hänvisad till fel sidor. Dessutom saknas information om de riktlinjer som företaget hävdar att de 

redovisat. I Sveaskog uppfylls principen tydlighet då vi utan några större problem kunde förstå 

redovisningen och fann informationen lättillgänglig. Även principen ”när redovisningen ska 

avges” är inte fullföljd i Svevia på grund av att företaget varken anger datum eller månad för 

publicering av redovisningen. Eftersom Sveaskog däremot offentliggör sin 

hållbarhetsredovisning i mars, så finns den ute i god tid för att intressenterna ska finna den 

användbar i beslutsfattanden. Då deadline för publicering av redovisningen är senast den 31 mars 

så anser vi att ett specifikt datum inte är särskilt betydelsefullt. Av den orsaken så tycker vi att de 

uppfyller principen ”när redovisningen ska avges”.  

 

Sammanfattningsvis uppfyller Svevia fem av nio principer vilka är balans, tillförlitlighet, 

jämförbarhet, väsentlighet och hållbarhetssammanhang och uppfyller därmed inte fullständighet, 

kommunikation med intressenter, när redovisningen ska avges och tydlighetsprincipen. Sveaskog 

fullgör totalt sju utav nio principer vilka är balans, kommunikation med intressenter, när 

redovisningen ska avges, tydlighet, tillförlitlighet, jämförbarhet och hållbarhetssammanhang men 

lyckas inte infria väsentlighets- och fullständighetsprincipen. Principerna väsentlighet, 

kommunikation med intressenter, hållbarhetssammanhang och fullständighet ska enligt GRI 

precisera innehållet i hållbarhetsredovisningen medan principerna balans, jämförbarhet, 

precision, när redovisningen ska avges, tydlighet och tillförlitlighet säkrar kvaliteten på 

informationen. 

 

5.3 Följderna av anpassning till GRI 

 

Från ovanstående analys blir det uppenbart att det finns ett samband mellan utsträckningen av 

principer som uppfylls och den tillämpningsnivå som företaget väljer. Det faktum att båda 

företagen följer lagen men att det finns märkbara skillnader i vilken grad man 
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hållbarhetsredovisar kan associeras till lagregleringens nackdelar. Denna antyder att ribban sätts 

lågt i syfte att alla företag ska kunna anpassa sig till lagen.  

 

Principen fullständighet är inte uppfylld hos båda bolagen vilket kan bero på att ramverket är 

väldigt omfattande och kräver att företagen redogör för mycket, detaljerad information. En annan 

orsak kan vara att det enskilda företaget ser ett antal riktlinjer som irrelevanta för verksamheten 

medan intressenterna kan finna de relevanta för att fatta beslut. Det faktum att Svevia inte har 

lyckats uppfylla principen kommunikation med intressenter kan förorsaka negativa konsekvenser. 

Hur väl ett företag kommunicerar med intressenter är, enligt intressentteorin, en avgörande faktor 

för ett företags överlevnad. Risken med att inte vara mottaglig för intressenters önskningar och 

inte vara insatt i deras behov är att företaget missar att förmedla information som kan vara av vikt 

för intressenterna. I sin tur leder detta även till att hållbarhetsredovisningen förblir ofullständig. 

En bristande intressentdialog kan även leda till att ett företag förlorar sina kunder som vänder sig 

till andra företag för samma produkter och tjänster. Företaget kan även gå miste om potentiella 

kunder eftersom att kunder hellre handlar från företag som har ett gott rykte. Principen 

kommunikation med intressenter förblir betydelsefull då det även i statens uttalande angående 

reglering framgår att intressenterna spelar en viktig roll i upprättandet av hållbarhetsredovisning. 

Informationen ska förmedlas till dem och de har en avgörande roll för att ett företags verksamhet 

fortskrider. Även Bergström och Samuelsson (2004) betonar vikten av intressenterna då han 

menar att syftet med lagreglering är att tillgodose intressenters behov. Sveaskog, har däremot 

lyckats infria denna princip. Enligt intressentteorin upplever företag som integrerar intressenterna 

i verksamheten förbättrade relationer med hela omgivningen. Bland annat är chanserna stora att 

investerare är mer villiga att låna ut pengar samt att ägare väljer att behålla eller köpa fler aktier i 

företaget.  

 

I Sveaskogs hållbarhetsredovisning finns det som tidigare nämnt, stort fokus på att framföra 

verksamhetens sociala aspekter. Under redovisningsperioden framgick det från en undersökning 

att de anställda i Sveaskog hade blivit utsatta för mobbning och kränkningar. Enligt 

legitimitetsteorin så har företag en tendens att försvara sig själva gentemot skandaler för att 

bevara ett gott rykte. På så sätt motverkar företaget en försvagning av legitimiteten. Det kan 

innebära svårigheter för Svevia att bedömas vara legitimt, då teorin uttrycker att företag måste 

vara uppdaterade om samhällets ändringar och intressenters förväntningar för att undvika ett 

legitimitetsgap.  

 

Enligt GRI stärks sambandet mellan de finansiella och de hållbara resultaten om års- och 

hållbarhetsredovisningarna integreras. Företagen har möjlighet att välja om de vill samordna 

redovisningarna eller inte. Både Svevia och Sveaskog har valt att integrera rapporterna. 
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6 Slutsatser 

 
I uppsatsens sista kapitel kommer författarna att besvara forskningsfrågorna samt ge förslag till 

fortsatt forskning. 

 
 

6.1 Vilket är förhållandet mellan statens lagreglering gällande 
hållbarhetsredovisning och praxis i Svevia AB och Sveaskog AB? 

 

I stora drag kan man säga att förhållandet mellan statens lagreglering och praxis i Svevia och 

Sveaskog är starkt. Enligt statens beslut ska de statliga bolagen upprätta hållbarhetsredovisningar 

i enlighet med GRI:s riktlinjer och dessa ska även vara oberoende granskade av en extern part. 

Vad gäller tillämpning av GRI:s riktlinjer i hållbarhetsredovisningen så har Svevia och Sveaskog 

uppfyllt detta.  Båda bolagen har även anlitat revisionsfirmor som har granskat och verifierat 

hållbarhetsredovisningarna.  

 

Ett syfte med lagregleringen enligt Bergström och Samuelsson (2004) är att den ska vara 

anpassningsbar. Den ska därmed inte vara så enstämmig och specifik. GRI:s tillämpningsnivåer 

är en faktor som har medfört att statens lagreglering har blivit anpassningsbar för företagen. Både 

Svevia och Sveaskog har bedömt vilka riktlinjer som är centrala för deras verksamhet och genom 

att redovisa ett antal riktlinjer har de lyckats skapa ett eget förhållningssätt till lagen. Det finns 

därför skillnader mellan bolagen och den största är den valda tillämpningsnivån. Svevia tillämpar 

den lägsta nivån vilken är C+ och Sveaskog nivå B+ vilket resulterar i att Svevia tar hänsyn till 

färre riktlinjer.  

 

I enlighet med nivå C+ så ska Svevia ha redovisat tio resultatindikatorer varav en indikator 

behandlar vartdera perspektivet ekonomi, social och miljö och ge upplysningar om 

företagsprofilen. Svevia har gjort allt detta och därutöver redovisat tio resultatindikatorer till. 

Enligt nivå B+ som Sveaskog förhåller sig till behöver de endast redovisa 20 resultatindikatorer 

och företaget har redogjort för det dubbla. De har även utökat profilupplysningarna mer än vad 

som krävs i nivå C och redogjort för hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori, vilket de 

måste. Sveaskog har även gett en förklaring till varje utelämnad riktlinje vilket inte krävs utav 

dem och därmed har de kommit ett steg närmare uppfyllandet av väsentlighetsprincipen. 

 

Svevia har redovisat sitt hållbarhetsarbete på 17 sidor och Sveaskog på 29 sidor. Det väsentliga 

enligt GRI är inte omfattningen utan att företaget på rätt sätt använder sig av riktlinjerna man har 

valt att utgå ifrån. I jämförelse av företagen så har Svevia inte använt sig av riktlinjerna helt 

korrekt eftersom att de hävdar att viss information är redovisad trots att den saknas i 

hållbarhetsredovisningen. Sveaskog har däremot följt GRI:s anvisningar fullt ut då inga brister 

uppmärksammades.  

 

Enligt GRI så stärks sambandet mellan de finansiella och de hållbara resultaten om 

hållbarhetsredovisningen integreras med årsredovisningen, Detta är fallet i både Sveaskog och 
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Svevia vilket underlättade för läsaren att fånga upp helheten. Information blev dessutom 

lättillgänglig då båda företagen hänvisar till årsredovisningen upprepade gånger.  

 

6.2 Hur väl har de statliga bolagen efterföljt GRI:s riktlinjer och 
principer samt vilka är följderna? 

 

Både Svevias och Sveaskogs hållbarhetsredovisning redovisar alla de tre dimensionerna 

ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Svevia fokuserar dock främst på miljömässig 

och social påverkan medan de ger otillräcklig information gällande det ekonomiska perspektivet. 

Sveaskog fokuserar mest på de sociala frågorna medan man får kortfattad information angående 

de resterande perspektiven. I Sveaskog utfördes en medarbetarundersökning som visade att 

flertalet anställda känt sig kränkta. Detta kan vara den bakomliggande orsaken till att Sveaskog 

väljer att fokusera på den sociala aspekten. Genom att belysa områden där man har haft 

motgångar eller upplevt skandaler så har Sveaskog lyckats försvara, bibehålla sin legitimitet och 

upprätthålla det ”sociala kontraktet”, i enlighet med legitimitetsteorin. Detta har Svevia inte 

kunnat åstadkomma då det är uppenbart att de inte integrerar och hanterar intressenternas 

förväntningar och behov i verksamheten. Utifrån legitimitetsteorin så kommer företaget därmed 

inte kunna komma ifrån ett legitimitets- gap mellan dem och intressenterna. 

 

Sveaskog som redovisar enligt G3:s tillämpningsnivå B+ har per automatik infriat fler principer 

än Svevia som redovisar enligt nivån C+. Därmed får de statliga bolagen ha i beaktande att de 

inte kommer att uppfylla lika mycket principer om de väljer en låg tillämpningsnivå, vilket är 

fallet med Svevia jämfört med Sveaskog. Detta är en nackdel med statens lagreglering då ribban 

har satts låg så att de statliga bolagen ska kunna leva upp till lagen. Den oberoende granskningen 

som ingår i lagregleringen bär dock med sig fördelar för Svevia och Sveaskog. En fördel är att 

informationen som bolagen förmedlar till intressenterna har blivit övertygande och tillförlitlig, 

därför uppfyller båda företagen också tillförlitlighetsprincipen. Dessutom är bolagen medvetna 

om hur viktigt det är att informationen är pålitlig.   

 

Sveaskog har inte lyckats infria väsentlighets- och fullständighetsprincipen vilket medför att det 

för intressenterna betydelsefull och relevant information om verksamheten uteblir. De principer 

som har sämst efterlevnad i Svevia är fullständighet, kommunikation med intressenter, när 

redovisningen ska avges och tydlighet. Detta resulterar i att viktig information om verksamheten 

utesluts, att företaget inte tar vissa intressenter i beaktande, att informationen som lämnas blir 

oanvändbar och att redovisningen inte är lättförståelig. Svevia har dock lyckats uppfylla 

väsentlighetsprincipen och Sveaskog har uppfyllt principerna kommunikation med intressenter, 

när redovisningen ska avges och tydlighet. Båda företagen uppfyller också principerna balans, 

jämförbarhet, hållbarhetssammanhang och tillförlitlighet. Detta innebär att de har lyckats ge en 

neutral bild av verksamheten utåt, gett intressenter möjligheten att jämföra företagen med andra, 

redovisat hållbarhetsresultaten med hänsyn taget till omvärlden samt redovisat trovärdig 

information. 

 

Fyra av de tio principerna definierar redovisningens innehåll. I Svevias och Sveaskogs 

hållbarhetsredovisningar har man infriat två av dessa. Därmed har alltså båda företagens 

redovisning lika precist innehåll. De resterande sex redovisningsprinciperna medverkar till att få 
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en mer kvalitetsmässig hållbarhetsredovisning. Svevia uppfyller tre av dessa principer och 

Sveaskog, fem principer. Därmed har Sveaskog en mer kvalitetsmässig redovisning.  

 

Enligt intressentteorin så är kommunikation med intressenterna en avgörande faktor för ett 

företags fortlevnad. Eftersom Svevias inte är så insatt i intressenternas önskemål och 

förväntningar och därmed inte uppfyller principen kommunikation med intressenterna så är 

risken stor att de kan möta svårigheter med att fortsätta sin verksamhet. Denna problematik 

återspeglas också i företagets förmåga att behålla sina kunder. Eftersom att Sveaskog däremot har 

en god relation till sin omgivning är intressenterna som exempelvis kunder mer angelägna att 

handla med företaget.    

 

6.3 Avslutande diskussion 

 

Sambandet mellan lagregleringen och praxis i Svevia och Sveaskog är starkt. Det återfinns en 

tydlig koppling mellan statens angivna krav och tillämpningen av dessa i 

hållbarhetsredovisningen. Svevia och Sveaskog redovisar den information som de själva anser 

vara relevant för verksamheten, med skillnad i tillämpningsnivå då Svevia har valt nivå C+ och 

Sveaskog nivå B+. Vi anser att Sveaskog har lyckats nå upp till sina ambitioner och även 

redovisat mer än vad som krävs utav dem. Svevia har också redovisat fler riktlinjer utöver de 

nödvändiga men trots detta så har vi uppmärksammat att det i hållbarhetsredovisningen saknas 

information som företaget hävdar att de redogjort för. Det är vilseledande för företagets 

intressenter som kan behöva just den informationen för att fatta beslut. Hursomhelst, så är det 

felaktigheter som Svevia lätt kan åtgärda till nästa hållbarhetsredovisning. Vi anser därmed att de 

också har följt GRI:s riktlinjer.  

 

Sveaskog har uppfyllt fler av GRI:s redovisningsprinciper än Svevia vilket i grunden beror på att 

Sveaskog redovisar enligt en högre tillämpningsnivå än Svevia. Detta har lett till att Sveaskog har 

fått en mer kvalitetsmässig hållbarhetsredovisning. Innehållet i redovisningarna i båda företagen 

är dock lika precist. Till följd utav att de statliga bolagens hållbarhetsredovisningar måste bli 

oberoende granskade av en tredje part, har Svevias och Sveaskogs redovisningar blivit 

trovärdiga. Detta är även den främsta anledningen till företagens infriande av 

tillförlitlighetsprincipen.  

 

Uppsatsen bidrar med en förståelse för hur väl de statliga bolagen efterföljer svensk lagstiftning 

gällande hållbarhetsredovisning. Bidraget är främst riktat till Svevia AB:s och Sveaskog AB:s 

intressenter. Tanken är att belysa detta område för att ge intressenterna möjlighet att bedöma 

företagens position vad gäller hållbar utveckling och utvärdera inställningen gentemot 

hållbarhetsfrågor innan man skapar en relation till respektive bolag. Vidare är uppsatsen även 

riktad till diverse icke statliga bolag som är intresserade av att börja redovisa ur ett hållbarhets 

perspektiv, det vill säga företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan på sin 

omgivning. Uppsatsen kan då fungera som stöd för företagen genom att underrätta dem i vad som 

krävs och vilka följderna är av att redovisa enligt Global Reporting Initiative:s riktlinjer. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Förslag för vidare forskning inom området är att undersöka motiven bakom regleringen av 

hållbarhetsredovisning för de statliga bolagen eller göra en historisk kartläggning av 

hållbarhetsredovisningens utveckling. Vidare hade det varit intressant att undersöka vilken effekt 

lagregleringen har haft på de statliga bolagens hållbarhetsredovisningar genom att jämföra dessa 

före och efter lagregleringen. 
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Bilaga 1 – GRI:s riktlinjer och indikatorer 

1 Strategi och analys 

1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevansen av hållbar utveckling för 

organisationen och dess strategi 

1.1.1•Strategiska prioriteringar och viktiga frågor på kort och medellång sikt med avseende på 

hållbar utveckling, inklusive hänsyn till internationellt accepterade standarder och hur de 

förhåller sig till den långsiktiga verksamhetsstrategin och organisationens framgång. 

1.1.2• Viktigare trender (t.ex. makroekonomiska eller politiska) som påverkar organisationen och 

påverkar prioriteringarna inom hållbar utveckling. 

1.1.3• Viktiga händelser, framsteg och misslyckanden under redovisningsperioden. 

1.1.4• Syn på resultat i jämförelse med målen. 

1.1.5• Överblick av organisationens huvudutmaningar och målsättningar för det kommande året, 

och mål för de kommande 3–5 åren. 

1.1.6• Andra områden som rör organisationens strategiska inriktning. 

1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter 

1.2.1 En beskrivning av den mer betydande påverkan som organisationen har på hållbar 

utveckling, och de utmaningar och möjligheter som denna påverkan är förknippad med. 

Beskrivningen ska innehålla den påverkan på intressenternas rättigheter, som följer av nationell 

lagstiftning och de förväntningar som kan utläsas från internationellt accepterade standarder och 

normer. 

1.2.2• En förklaring av hur man prioriterar mellan dessa utmaningar och möjligheter. 

1.2.3• De viktigaste slutsatserna om framsteg i hanteringen av dessa ämnen, och relaterade 

resultat under redovisningsperioden. Här ska också ingå en bedömning av skälen till att resultat är 

över eller under förväntan. 

1.2.4• En beskrivning av vilka huvudsakliga processer som finns för att hantera resultat och/eller 

relevanta förändringar. 

1.2.5• En beskrivning av de viktigaste risker och möjligheter som organisationen står inför som 

en följd av trender inom hållbar utveckling. 

1.2.6• Prioritering mellan de viktigaste områdena inom hållbar utveckling efter deras relevans för 

organisationens långsiktiga strategi, marknadsposition samt kvalitativa och (om möjligt) 

kvantitativa finansiella värdedrivande faktorer. 

Tabeller som visar 

1.2.7• Mål, resultat jämfört med mål och erfarenheter från redovisningsperioden, och 

1.2.8• Mål för den kommande redovisningsperioden, samt målsättningar på medellång sikt (dvs. 

3–5 år) som är relaterade till de mest väsentliga riskerna och utmaningarna.  

1.2.9• Kortfattad beskrivning av organisationens styrmekanismer för att hantera dessa risker och 

möjligheter, samt identifiering av andra relaterade risker och möjligheter. 

 

2 Organisationsprofil 

2.1 Organisationens namn  

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna  

2.3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures  

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor  

2.5 Antal länder där verksamhet bedrivs, samt namn på länder med relevant verksamhet eller som 

är relevant för de frågor som berör hållbarhet 
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2.6 Ägarstruktur och företagsform  

2.7 Marknader som organisationen är verksam på 

2.8 Organisationens storlek inklusive antal anställda, nettoomsättning, total kapitalisering fördelat 

på skulder och eget kapital samt kvantitet av produkter och tjänster. Utöver det som nämnts ovan 

uppmanas redovisande organisationer att lämna ytterligare information som kan anses vara 

lämplig, t.ex. Totala tillgångar, Ägande förenat med rätt till avkastning. Fördelning på lands-

/regionnivå: försäljning/intäkt per land/region vars omsättning utgör minst 5 procent av 

organisationens totala omsättning, kostnader per land/region vars omsättning utgör minst 5 

procent av organisationens omsättning, och antal anställda per land/region. 

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden avseende storlek, struktur och ägande  

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden  

 

3 Information om redovisningen 

Redovisningsprofil 

3.1 Redovisningsperiod för den redovisade informationen  

3.2 Datum för publicering av den senaste redovisningen 

3.3 Redovisningscykel  

3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll 

Redovisningens omfattning och avgränsning 

3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen  

3.6 Redovisningens avgränsning  

3.7 Särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning  

3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade 

verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika 

tidsperioder och/eller organisationer. 

3.9 Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag  

3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar, 

och skälen för sådana förändringar 

3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller 

avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen 

Innehållsförteckning enligt GRI 

3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns 

Bestyrkande 

3.13 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt bestyrkas 

 

4 Styrning, åtaganden och intressentrelationer 

Styrning 

4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 

4.2 Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör  

4.3 Ange antalet medlemmar inom styrelsen som är oberoende och/eller inte ingår i 

företagsledningen. 

4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning 

till styrelsen eller företagsledningen 

4.5 Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och chefer och 

organisationens resultat 

4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår  
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4.7 Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och vilken expertis som styrelse-

medlemmar bör besitta för att styra organisationens strategi i ekonomiska, miljömässiga och 

sociala frågor. 

4.8 Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekod och principer 

för hållbart uppträdande samt implementering 

4.9 Rutiner och processer i organisationens styrelse för att kontrollera hur organisationen 

uppmärksammar och hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor samt vilka 

internationellt överenskomna standarder, uppförandekoder och principer organisationen ansluter 

sig till och hur dessa följs. 

4.10 Processer för att utvärdera styrelsens prestationer, i synnerhet ur ett hållbarhetsperspektiv  

Åtaganden beträffande externa initiativ 

4.11 Beskrivning av hantering av Försiktighetsprincipen. 

4.12 Externt utvecklade deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit 

sig till 

4.13 Medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer, där 

bolaget har position i styrelsen, deltar i projekt eller kommitéer, bidrar med substantiell 

finansiering, eller ser medlemskapet som strategiskt  

Kommunikation med intressenter 

4.14 Lista över de intressentgrupper som organisationen har kontakt med  

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter  

4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och vilken typ av 

kontakter, per typ och per intressentgrupp 

4.17 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter och hur 

organisationen har hanterat dessa, inklusive hur de påverkat organisationens redovisning. 

 

Ekonomiska resultatindikatorer 

Ekonomiska resultat 

EC1 Skapat och levererat direkt 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 den offentliga sektorn 

Marknadsnärvaro 

EC5 Skalan för normala ingångslöner jämfört med minimilöner på orter där organisationen har 

betydande verksamhet 

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 påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som huvudsakligen 

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 
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Material 

EN1 Materialanvändning i vikt och volym  

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning  

Energi 

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla  

EN4 Indirekt energianvändning 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 vattenanvändning per källa  

EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen 

EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym i totala siffror och i procent av total använd 

volym  

Biologisk mångfald 

EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark i eller intill skyddade områden och 

områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden. 

EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den biologiska 

mångfalden i skyddade områden, samt områden med hög biodiversitet utanför skyddade 

områden. 

EN13 Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer) 

EN14 Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på den 

biologiska mångfalden  

EN15 Antal av IUCN rödlistade 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  

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt  

EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser samt uppnådd minskning  

EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt  

EN20 NOx, SO2 och andra väsentliga luftemissioner, i vikt per typ  

EN21 Total utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient  

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 

EN23 Totalt antal och volym av väsentligt spill  

EN24 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall, som klassats som 

miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionen 

EN25 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk mångfald för vattenmassor 

med tillhörande habitat 

Produkter och tjänster 
EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav. 

EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori. 

Efterlevnad 

EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till 

följd av överträdelser av miljölagstiftning och bestämmelser. 

Transport 
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EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material 

Övergripande 

EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ 

  

Resultatindikatorer för anställningsförhållanden och arbetsvillkor 

Anställning 

LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region. 

LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region. 

LA3  Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar tillfälligt eller 

deltidsanställda.  

Relationer mellan anställda och ledning 

LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. 

LA5 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten. 

Arbetsmiljö 

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. 

LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala 

antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region. 

LA8 Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram på plats för att 

stödja de anställda, deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar 

LA9 Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överenskommelser med 

fackföreningar 

Träning och utbildning 

LA10 Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på 

personalkategorier. 

LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet 

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 samt uppdelning av andra anställda efter kön, 

åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. 

LA14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personalkategori. 

Resultatindikatorer för mänskliga rättigheter 

Investerings- och upphandlingsrutiner 

HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 

mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter 

hanteras. 

HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende 

efterlevnad av mänskliga rättigheter, 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 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder  
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Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal 

HR5 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och rätten till 

kollektivavtal kan vara väsentligt hotade samt vidtagna åtgärder. 

Barnarbete 

HR6 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för fall av 

barnarbete samt vidtagna åtgärder. 

Tvångsarbete 

HR7 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för tvångsarbete 

och obligatoriskt arbete samt vidtagna åtgärder. 

Säkerhetsrutiner 

HR8 Procentandel av säkerhetspersonalen som fått utbildning i organisationens policyer och 

rutiner som handlar om mänskliga rättigheter 

Ursprungsbefolkningars rättigheter 

HR9 Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna 

åtgärder. 

Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor 

Samhälle 

SO1 Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som utvärderar och styr 

verksamhetens påverkan på samhällen 

Korruption 

SO2 Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption. 

SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och 

rutiner avseende motverkan mot korruption.  

SO4Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter. 

Politik 

SO5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying. 

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 för konkurrenshämmande 

aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt utfallet härav. 

Efterlevnad 

SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för 

brott mot gällande lagar och bestämmelser. 

Resultatindikatorer för produktansvar 

Kunders hälsa och säkerhet 

PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska 

utvärderas i förbättringssyfte, och andelen som genomgått sådana utvärderingsprocesser. 

PR2 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande hälso- och säkerhetspåverkan från 

produkter och tjänster under deras livscykel inte efterlevts.  

Märkning av produkter och tjänster 
PR3 Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i procent av 

produkter och tjänster som berörs av dessa krav. 

PR4 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder för information om och märkning av 

produkter och tjänster inte följts.  

PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar. 
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Marknadskommunikation 

PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för 

marknadskommunikation 

PR7 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande marknadskommunikation, 

inklusive annonsering, marknadsföring och sponsring inte följts.  

Kunders integritet 

PR8 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust 

av kunddata. 

Efterlevnad 

PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhandahållandet 

och användningen av produkter och tjänster. 

 

Källa: www.globalreporting.org, 2010a, s. 20-37 

 

 

http://www.globalreporting.org/
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Bilaga 2 – GRI:s tillämpningsnivåer 

 

 

 

 

Källa: www.globalreporing.org, 2010b, s. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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